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TAYAD’l›lar AP bürosundan tüm dünyaya
hayk›rd›: “Tecrite son verin!”

15. Uluslararas› Tecrite Karﬂ›
Mücadele Sempozyumu
15-18 Aralık 2006’da
Atina’da
Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) taraf›ndan bu sene 5’ncisi düzenlenecek olan Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu, önceki y›llarda Hollanda’da, ‹talya’da, Almanya Berlin’de ve geçen sene de
Fransa Paris’te gerçekleﬂtirilmiﬂti.
Bu sene Atina’da gerçekleﬂtirilecek sempozyumun temel konular› aras›nda Filistin ve Lübnan’a sald›r›lar, Irak ve Afganistan'da devam eden iﬂgal ve Guantanamo,
Ebu Gureyb gibi tutsak kamplar› ve gizli hapishanelerde sürdürülen vahﬂet,
ABD’nin ve AB’nin “teröre karﬂ› savaﬂ” ad› alt›nda halklara karﬂ› sürdürdükleri düﬂmanl›k, emperyalizmin Küba ve Venezuella gibi emperyalizme karﬂ› olan ülkelere
yönelik düﬂmanca tav›rlar, Türkiye'deki F Tipi hapishanelerde süren tecrit sald›r›s›
ve AB ülkelerinin bu sald›r›ya onay ve destek vermeleri, Avrupa'da baz› hapishanelerde yaﬂanan tecrit politikalar›... yeral›yor. Yani k›sacas›, dünyan›n her yan›ndaki
zulüm ve direniﬂler, bir ﬂekilde bu sempozyumun gündeminde yeralacak.
Sempozyumun hareket noktas›, tüm bu geliﬂmelerin dünya çap›nda direnen güçlerin ortak çal›ﬂmalar›n› daha da kaç›n›lmaz hale getirdi¤idir. Bu anlamda sempozyumun düzenleyicileri, 2007 y›l› için ortak bir eylem plan›n›n oluﬂturulmas›n› da
öneriyorlar.
Sempozyuma, dünyan›n dört bir yan›ndan temsilciler kat›lacak. UTMP yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilere göre, ﬂu an kesinleﬂen isimler itibar›yla, ABD'den Olum
Cezalar›n›n Kald›r›lmas› ‹çin Teksas Hareketi, Irish Irlanda Birlik Komitesi, Küba
ve Venezuella'dan temsilciler, bütün Ortado¤u bölgesinden direniﬂin temsilcileri,
Türkiye'den ayd›nlar, avukatlar, tutsak aileleri, ayr›ca, Bask ülkesinden, ‹rlanda'dan,
Belçika'dan, Almanya’dan, Danimarka'dan, Yunanistan’dan ilerici, demokratik kuruluﬂlar ve kiﬂiler kat›lacaklar.
UTMP’nin daveti, tüm halklara ve devrimci demokratik kurumlarad›r.
Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu
e-mail: isolat›on@post.com
Adres: Stiftgasse 8 1070 Vienna / Austria
Sempozyumla ilgili mesajlar için adres: symposium_athens2006@yahoo.de

Sanatç›lar›n Ça¤r›s›:
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●

Adres De¤iﬂikli¤i

Bir süredir teknik sorunlar
nedeniyle kapal› olan Temel
Haklar Federasyonu sitesinin
yeni adresi:
www.temelhaklar.com

● Özgür
Karadeniz’in
Sesi

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Zeliha ERTÜRK - Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm Orucu Ekibi
direniﬂçisi olarak 3 Haziran’da
ölüm orucuna baﬂlad›, 6 ay boyunca açl›¤a, zulme karﬂ› direniﬂin bayra¤›n› taﬂ›yarak 30 Kas›m
2002’de ﬂehit düﬂtü.

Zeliha Ertürk, 1978 ‹stanbul do¤umludur. Aslen Sivas-Zaral›d›r. Yoksul bir ailenin çocu¤u olarak ilkokuldan sonras›n› okuyamad›. Devrimcileri ve faﬂizmi Gazi Ayaklanmas›’nda tan›d›. 17 yaﬂ›ndayd› o
zaman. Daha sonra mahalle çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 1996 Ölüm Orucu döneminde gözalt›nda iﬂkencelerden geçirilip tutukland›. Eskiﬂehir Hücre Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. 2000’de yeniden F Tipleri gündeme geldi¤inde o da en önde olmaya gönüllüydü. Bedenini halk› için siper ederek ölümsüzleﬂti.

Feridun Yücel BATU - Feridun Yücel, Eylül 1969 Muﬂ do¤umludur. Aslen Antalya-Finikelidir. 1990’da, Uluda¤ Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde ö¤renciyken mücadeleye kat›ld›.
1991’de UL-DER Temsilcisi oldu. 1994’te okuldan at›ld›. Mücadelesini farkl› alanlarda sürdürdü.

gazetesinin
12. Say›s›
Ç›kt›

● Ülkemizde

1994 Eylül’ünde tutukland›. 19-22 Aral›k Katliam›’nda Ümraniye’deydi. Yoldaﬂlar›yla birlikte direndi. Ard›ndan Kand›ra F
Tipi’ne sevkedildi. 2001’de tahliye oldu, ancak k›sa süre sonra
tekrar tutukland› ve K›r›klar F Tipi’ne konuldu.

Gençlik
Gelecektir

Aral›k 2001’de örgütüyle iliﬂkisi kesilmiﬂ olmas›na ra¤men, tecrite karﬂ› ölüm orucuna baﬂlayarak 1 Aral›k 2002’de ﬂehit düﬂtü.

dergisinin
8. Say›s›
Ç›kt›

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

“Bizler, bu ülkenin ayd›n ve sanatç›lar›
olarak, insanl›k d›ﬂ› bir uygulama olan
“tecrit” politikas›n›n daha fazla insan
öldürmesini istemiyoruz.
122 ölüm yeter!.. 123. ölümü durdurabilmek için biraraya geliyoruz.
Sizin de yan›m›zda oldu¤unuzu görmek,
tecritin kald›r›lmas› yolunda umudumuzu
art›racakt›r. Gelin 123. ölümü durdural›m!

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
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30 Kas›m

29 Kas›m akﬂam› Gölgeli Da¤lar› eteklerinde
Balk›ca Köyü’nde kuﬂat›ld›lar. 20 saat boyunca hiç susmayan sloganlar›yla, marﬂlar›yla, silahlar›yla Balk›ca destan›n› yazd›lar. Onlar›
teslim alamayan oligarﬂinin askeri güçleri, 30
Kas›m 1998 günü, onlar›n bulundu¤u köy
Mehmet YILDIRIM Erhan YILMAZ evini havan toplar›yla, roketlerle yak›p y›karak iki savaﬂç›n›n yak›lm›ﬂ cesetlerini teslim alabildi.
Erhan YILMAZ, 1976 Diyarbak›r Bismil do¤umludur. Lise y›llar›nda devrimci düﬂünceleri
benimsedi. H›zla geliﬂti. Gençlik çal›ﬂmalar› yan›s›ra Bal›kesir, Band›rma, Susurluk sorumluluklar›n› üstlendi. ﬁehit düﬂtü¤ünde Ege K›r Gerilla Birli¤i’nin komutan›yd›.
Mehmet YILDIRIM, 1964 Kars Ka¤›zman ilçesi Oluklu Köyü do¤umluydu. ‹lkokuldan
sonra ö¤renimine devam edemedi. Sömürü ve adaletsizli¤i en çarp›c› biçimlerde yaﬂad›. 1993'te devrimcilerle tan›ﬂt›. 1995'te Karadeniz K›r Birli¤i’ne kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde Ege Birli¤i’nde komutan yard›mc›s›yd›.

Küçük bedeninde koca bir yürek. Bu yürekte,
küçük yaﬂta büyük yang›nlar büyüttü ﬁenay.
Dersim'de '80 sonras› gençli¤in mücadelesinde
ilk hareketleri yaratan, içlerinde ﬁenay'›n da
aktif olarak baﬂ›n› çekti¤i DLMK’l›lard›.
K›sa bir süre sonra ﬁenay bir operasyonda tutuklan›r ve iki buçuk ay cezaevinde kal›r. Henüz
onyedisindedir. Cezaevinden daha güçlenmiﬂ bir
bilinç ve inançla ç›kar.
ﬁenay, Dersim'de bütün liselilerin sempatiyle
and›¤›, herkes taraf›ndan tan›nan biri olmuﬂtu.
Ailesi ‹stanbul'a taﬂ›nd›¤›nda O gerilla olmak
için Dersim'e döndü.

Kemal ASKER‹
(Ekrem)

Ahmet GÜDER
(Turgut)

Nihat KAYA
(Haydar)

Erkan AKÇALI
(Özgür)

Hüsniye AYDIN
(Sabo)
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Aral›k
1994’te Dersim Hozat
Çaytaﬂ› Köyü’nde boﬂ
bir evde oligarﬂinin askeGülseren BEYAZ ﬁenay SONAR
Mikail GÜVEN
Mehmet Ali
ri güçleri tara(Sat›)
(Fatma)
(Mazlum)
ÖZTÜRK (Ayhan) f›ndan kuﬂat›ld›lar. Kemal
Askeri komutas›ndaki gerillalar kald›klar› yere umudun bayra¤›n› as›p sloganlar›yla, marﬂlar›yla direndiler. Çat›ﬂma sonucu 9 DHKC gerillas› ﬂehit düﬂtü.
Kemal ASKER‹, 1956’da Tarsus’ta do¤du. 1975 y›l›nda DEV-GENÇ saflar›nda mücadeleye kat›ld›. 11
y›l tutsak kald›. 1993 yaz›nda Kürdistan Siyasi Sorumlulu¤u’na atand›. Parti Kuruluﬂ Kongresi’ne
kat›ld›. Kongrenin ard›ndan Dersim ‹brahim Erdo¤an K›r Silahl› Propaganda Birli¤i Komutanl›¤› üyesi olarak Dersim’de göreve baﬂlad›.
Ahmet GÜDER, 1969 Elaz›¤ do¤umlu. F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi’nde okurken devrimcilerle tan›ﬂt›. ‘92 Ocak ay›nda gerillaya kat›ld›.
Nihat KAYA, Dersim Hozat do¤umlu. Devrimcilerle 1987’de F›rat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
ö¤renciyken tan›ﬂt›. Bir süre demokratik alanda görev yapt›ktan sonra, 1992 y›l›nda gerillaya kat›ld›.
M. Ali ÖZTÜRK, 1965, Dersim Mazgirt’e ba¤l› Canik Köyü do¤umluydu. Elaz›¤ Atatürk Lisesi’nde ö¤rencisiyken mücadelede yerald›. ‘93 y›l› ortas›nda gerillaya kat›ld›.
Erkan AKÇALI, 1972 Elaz›¤ do¤umluydu. Mücadeleyle 1990’da EHADKAD’a gitmeye baﬂlad›¤›nda
tan›ﬂt›. ‘93’te gerillaya kat›ld›.
Hüsniye AYDIN, 1968 Dersim do¤umludur. Sivas Sa¤l›k Meslek Lisesi’nde okudu. Sa¤l›k emekçilerinin sendikal mücadelesinde yerald›. 1993 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.
Gülseren BEYAZ, 1972 Dersim do¤umluydu. Sivas Sa¤l›k Meslek Lisesi’nden ‘88’de mezun oldu.
Sa¤l›k-Sen Elaz›¤ ﬁube Baﬂkanl›¤› yapt›. Mücadelenin çeﬂitli alanlar›nda görev ald›.
ﬁenay SONAR, 1974 Dersim Mazgirt do¤umluydu. Devrimcilerle Dersim Cumhuriyet Lisesi’nde ö¤renciyken tan›ﬂt›. Gerillaya ‘93 A¤ustos ay›nda kat›ld›.
Mikail GÜVEN, 1973 Do¤anﬂehir do¤umluydu. Devrimci Hareketle ‘91 Temmuz’unda tan›ﬂt›. Gerillaya kat›ld›¤› ‘93 Mart’›na kadar Mücadele Gazetesi muhabirli¤i yapt›.

Onlara Dair...
ﬁenay SONAR
Çok güzel saz çalard›. Eline ald›¤›nda minik elleri öttürürdü adeta saz›. Ben gerillaya gitti¤imde
ﬁenay art›k neredeyse profesyonel bir savaﬂç› olmuﬂtu. Çok h›zl› yürüdü¤ü, h›zl› hareket etti¤i
için acilen yap›lmas› gereken bir ﬂey, bir yolculuk
oldu¤unda ilk ﬁenay seçilir, ﬁenay yapard›.
Do¤ru bildi¤ini inatla savunurdu. Yaﬂ› çok büyük

olmamas›na karﬂ›n çok olgundur. Serpil'le okul
arkadaﬂlar›yd›lar. Serpil ﬁenay'dan sonra gerillaya gitmiﬂ ama erken ﬂehit düﬂmüﬂtü. Serpil için
de yaﬂay›p, onun için de vuraca¤›m derdi.
Çaytaﬂ› direniﬂinden önce yine bir çat›ﬂma yaﬂam›ﬂt›k. Aﬂ›r› kar ya¤›ﬂ›, tipi vard›. Önce birlikteydik fakat sonra ayr›ld›k. ﬁenay'lar›n ekipte yaral› vard›. Üstelik sedye ile taﬂ›n›yordu. ﬁenay çok
zay›ft› ama enerji doluydu. Çaytaﬂ›'nda kalmas›
da bu yüzdendir. Çevik, h›zl› oldu¤u içindir. Çat›ﬂma baﬂlamadan yine o nöbetçidir. ‹lk o yoldaﬂlar›n› haberdar eder. Sonra orac›kta, o da¤
evinde yarat›lan destanda yer ald› onun da ad›.

Hürriyet:
Devlet Gazetesi
F Tiplerinin savunucular›, –suçlar›n›n fark›nda olduklar› için–
katliam›n teﬂhirinden korkuyorlar. Tecrit zulmünün teﬂhirinden
korkuyorlar. Tecrit politikas›n›n parçalanmas›ndan, tecritten
vazgeçilmesinden korkuyorlar. Çünkü tecrit parçaland›¤›nda,
kendileri de ellerinde 122 insan›n kan›yla kalacaklar ortada...
22 insan› öldüren hiç kuﬂku yok
ki, sadece kurﬂunlar, sadece üzerinde “insan bulunan yere atmay›n›z” yaz›l› gaz bombalar› de¤ildi.
122 insan›m›z› sadece hücrelerin dört
duvar› da öldürmedi. Onlar›n katilleri aras›nda yalan vard›, sansür vard›.
‹nsanlar›m›z›n bedenlerinde kurﬂunlar kadar kanl› delikler açt› sansür.
Yalanlar, herbirinin bedeninde bombalar kadar büyük tahribatlar yaratt›.
Yak›ld›lar, ezildiler, eridiler... Bombalar› ve kurﬂunlar›, yüzleri kar maskeli asker ve polisler at›yordu. Yalanlar› ortaya atanlar›n, yalana kürsü
olanlar›n, sansür operasyonlar›n› yürütenlerin ise yüzleri aç›kt›. Ve onlar
“gazeteci” s›fat›n› taﬂ›yordu.
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y›ld›r, yalanlara ve sansüre karﬂ›
da direniyoruz. 7 y›ld›r, katliamc›larla, tecrit zulmünün sahipleriyle
saf tutan bas›n yay›n organlar›na
karﬂ› da direniyoruz. Say›s›z yalan›
aç›¤a ç›kard›k, bildirilerimizle, sözün yetmedi¤i yerde ölümlerimizle
gerçekleri halk›m›za anlatt›k. Direniﬂin sabr› ve kararl›l›¤›, istikrar› ve

7

úçindekiler

tutarl›l›¤›, yalanlar› parçalayan baﬂl›ca güç oldu. Fakat yalan hâlâ direniyor. Yalan, Adalet Bakanl›¤› koridorlar›nda direniyor. Yalan, TBMM s›ralar›nda direniyor. Yalan, medya
plazalarda direniyor. Yalan›n en büyük kalesi de hiç kuﬂku yok ki, “Do¤an Medya Center”!
1 Kas›m tarihli Hürriyet, oda¤›nda tecritin oldu¤u ve 7. y›l›na giren mücadeleye, her zaman ait oldu¤u yerden, egemen s›n›flar›n saf›ndan kat›ld›. Asl›nda haberinde bir
özgünlük yoktu Hürriyet’in. Yeni bir
haber de de¤ildi yazd›¤›. Belçika hapishanelerindeki tecriti aylard›r yaz›yorduk biz. Fakat mesele zaten bir
“habercilik” meselesi de¤ildi. F Tipi
hapishaneler ve tecrit yeniden tart›ﬂ›l›r hale geliyordu. 122 ölümün sorumlular›, tecritin savunucular›, tecriti art›k eskisi kadar cüretli savunam›yordu... Hürriyet, iﬂte bu noktada,
F Tipleri konusunda sürmekte olan
mücadelede, tecrit savunucular›n›
zay›f görüp, manﬂetiyle onlar›n yard›m›na koﬂuyordu. Baﬂka bir deyiﬂ-

2

le, Hürriyet’in F Tipi manﬂeti, oligarﬂinin F Tipi hapishanelerin yeniden gündeme girmesinden duydu¤u
rahats›zl›¤›n ifadesidir. Hürriyet,
“devlet ad›na” devreye girmiﬂtir.
Bunun böyle oldu¤unu daha somut
görmek için Do¤an Holding’in
“amiral gemisi” olarak adland›r›lan
Hürriyet’in kimli¤ini iyi tan›mak gerek.
ürriyet’i tek baﬂ›na “gazete”
olarak adland›rmak do¤ru de¤ildir. Klasik ölçüler içinde böyle bir
bas›n olmaz. Hürriyet, oligarﬂi ad›na
savaﬂ yürüten bir gazetedir. Hemen
her manﬂeti, baﬂyaz›lar›, habercilik
eseri de¤il, politik yönlendirme
amaçl›d›r. ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin iktidarlara yön ve çekidüzen
verme arac›d›r. Bu yönlendirme bazen manﬂetlerden, bazen sat›r aralar›ndan yap›l›r. Hürriyet, hemen hemen tüm iktidarlarla “iyi geçinme”
çizgisindedir; hükümetler, tekelci
burjuvazinin ç›karlar›na aç›kça engel olmad›klar› sürece de bu devam
eder. Fakat hükümetlerle “iyi geçinme” durumu mutlak de¤ildir; gerekti¤inde hükümetlere karﬂ› da savaﬂ›r
Hürriyet; çünkü Hürriyet’in as›l çizgisi, “devlet çizgisi”dir.
2 Eylül Cuntas›’ndan Susurluk’a,
infazlar, kay›plar politikas›ndan
19-22 Aral›k Katliam›’na, Kürt sorunundan tecrit politikas›na kadar bir
“devlet politikas›”n›n söz konusu oldu¤u her sorunda, Hürriyet, devlet
çizgisinin en kat› savunucusudur. Bu
politikalar›n “devlet ve millet için”
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en do¤rusu, en zorunlusu oldu¤unu
kan›tlamakt›r Hürriyet’in iﬂi. Baﬂta
Do¤an Holding’in öteki kuruluﬂlar›
olmak üzere tüm medyay› ve onlar
arac›l›¤›yla da tüm toplumu yönlendirmeyi amaçlar. Bunda her zaman
baﬂar›l› olamaz elbette; ama Hürriyet, bu yönlendirmeyi baﬂarabilmek
için hiçbir ilke, kural, de¤er tan›maz.
Her türlü yalan›, karalamay›, ﬂantaj›,
komployu pervas›zca kullan›r.
ürriyet, düzen içi güçlerin “devlet çizgisinde birleﬂtirilmesi”
misyonunu da üstlenen bir gazetedir.
Hürriyet’in ﬂu veya bu konudaki yay›n›, devletin o konuda neye/nereye
yönelece¤ini de gösterir. Hürriyet,
ayn› zamanda tekelci burjuvazi ad›na, “muhalefete” de yön vermeye
çal›ﬂ›r. “Demokrat” bir görünüm alt›nda veya “gazetecilik” perdesi arkas›nda, onlara “mesajlar” verilir. Ve
ne yaz›k ki, düzen güçlerinin, devletin “mesajlar›n›” çok önemseyen kimi sol, demokratik güçler de zaman
zaman Hürriyet’in bu yönlendirmelerinin etkisi alt›nda kal›rlar. Kimileri, Hürriyet’in oynad›¤› bu rolü görmezden gelip onun aleti olur zaman
zaman.
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u ülkede, oligarﬂinin gerçekleﬂtirdi¤i hiçbir psikolojik savaﬂ
harekat› yoktur ki, Hürriyet onun
içinde yeralmas›n. Hürriyet yaln›z
Do¤an Holding’in de¤il, kontrgerilla
operasyonlar›n›n da “amiral gemisi”
say›l›r. “And›ç”lar›n uygulanmas›nda, karalama kampanyalar›nda, çeﬂitli devrimci-demokratik güçlere
karﬂ› düzenlenecek komplolarda da
hep özel bir rolü olmuﬂtur Hürriyet’in.
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Tipi hapishanelerin katliamla
aç›lmas› ve tecritin uygulanmas›nda da, baﬂ›ndan itibaren özel bir
rol oynam›ﬂt›r Hürriyet. Devletin bu
politikay› hayata geçirmek için att›¤›
her ad›mda, yan›nda Hürriyet’in
manﬂetleri vard›r. 19 Aral›k öncesi
günlerde hapishaneleri defalarca
manﬂete ç›karm›ﬂt›r Hürriyet; manﬂetleriyle F Tiplerine karﬂ› direnenlere karﬂ› savaﬂm›ﬂt›r. Bu anlamda ﬂu
da belirtilmelidir ki; 19-22 Aral›k
katliam›nda, tecrit zulmünde, k›sacas› 122 ölümde, Hikmet Sami

F

Türkler, Ali Suat Ertosunlar, Sadettin Tantanlar, Cemil Çiçekler gibi,
Ertu¤rul Özkök’ü, Oktay Ekﬂi’si,
Emin Çölaﬂan’›yla Hürriyet yöneticileri ve yazarlar›n›n da özel bir rolü
ve sorumlulu¤u vard›r.
ürriyet, F Tipi hapishaneler konusunda savaﬂmay› o günden
bugüne de aral›ks›z sürdürmüﬂtür.
Ne zaman F Tiplerini teﬂhir eden bir
geliﬂme olsa, ne zaman 19-22 Aral›k
katliam›na iliﬂkin gerçekler, k›smen
de olsa kamuoyuna yans›sa, Hürriyet, F Tiplerinin avukatl›¤›n› üstlenen haberler yapm›ﬂ; F Tipleri aleyhine oluﬂan havay› da¤›tmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ﬁu aç›k ki, F Tiplerinin savunucular›, –suçlar›n›n fark›nda olduklar› için– katliam›n teﬂhirinden korkuyorlar. Tecrit zulmünün teﬂhirinden korkuyorlar. Tecrit politikas›n›n
parçalanmas›ndan, tecritten vazgeçilmesinden korkuyorlar. Çünkü tecrit parçaland›¤›nda, kendileri de ellerinde 122 insan›n kan›yla kalacaklar
ortada... Nitekim bu sondan kaçamayacaklar. Önünde sonunda tecrit politikas› parçalanacak ve “hücrelerin”
bu y›lmaz savunucular›, hücreleri,
tecrit zulmünü savunan yaz› ve haberleriyle baﬂbaﬂa kalacaklar. Bugün, böyle bir ak›betten kurtulmak
için adeta telaﬂ içindedirler. Hürriyet’in 21 Kas›m’daki habercilik aç›s›ndan hiçbir k›ymeti olmayan manﬂeti de bir yan›yla bu telaﬂ› yans›tmaktad›r.
urada esas olarak Hürriyet’in rolünü vurguluyor olsak da, burjuva medyan›n genelinin de farkl› bir
konumda olmad›¤›n› hat›rlatmakta
yarar var. 1980 öncesi, devrimcilere
karﬂ› bu ﬂekilde aç›k savaﬂ yürüten
Tercüman gibi, MHP’nin yay›n organ› Hergün gibi, tescilli faﬂistlerin
yönetimindeki gazetelerdi. Hürriyet,
Milliyet, Günayd›n gibi gazeteler
ise, “ideolojik” nitelikleri daha geri
planda kalan, k›smen de habercilik
yapan bir konumdayd›lar. Bugün
devrimcilere, halka karﬂ›, tekelci
burjuvazi ad›na Hürriyet savaﬂ›yor.
Kontrgerillan›n dikte ettirdi¤i haberler, MHP’nin yay›n organlar›ndan
çok, Hürriyet’te kendine yer buluyor. Ve tabii derece derece di¤er burjuva bas›n yay›n organlar› da bu sal-
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d›r›lar›n içinde yeral›yor. Art›k ﬂu
kesin olarak belirtilebilir: Gazetecili¤in evrensel olarak oluﬂmuﬂ de¤erlerinin, kurallar› ve ilkelerinin hiçbir
hükmü yoktur ülkemizdeki burjuva
medya için. En pespaye yalanlar, en
ucube haberler, en rezil programlar,
“kör gözüm parma¤›na” dercesine
yay›nlanmaktad›r. Kontrgerilla operasyonlar›na alet olmak, iﬂkenceleri,
infaz ve katliamlar› örtbas etmek,
daha özet olarak söylersek, “devleti
koruyup kollamak”, “gazetecili¤in”
görevleri aras›nda görülmektedir.
Devleti her koﬂulda savunman›n gazetenin ve gazetecinin görevleri aras›nda görüldü¤ü yerde, do¤al olarak
gazetecilik bitmiﬂtir. Bu politikan›n
baﬂ›n› çeken Hürriyet’in “gazete”
olarak de¤il, “devlet gazetesi” olarak
adland›r›lmas›, bu olgunun ad›n›
koymak aç›s›ndan gereklidir.
lkemizdeki düzen, sömürü ve
zulüm düzenidir. Devlet, sömürü ve zulüm devletidir. Devlet medyas› da, sömürü ve zulmün medyas›d›r. Çok çeﬂitli nüanslar, düzendevlet içi çeliﬂkiler ve çekiﬂmeler, bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Bu anlamdad›r
ki, faﬂist devlete karﬂ› mücadele,
devletin medyas›na karﬂ› mücadeleyi de kaç›n›lmaz olarak içermektedir. Hürriyet, s›n›f bilincine sahip bir
gazetedir. Böyle oldu¤u içindir ki,
düzenin bekas› ad›na devrimcilere
karﬂ› savaﬂmaktad›r. Devrimciler de
burjuva medyaya karﬂ› savaﬂacakt›r.
Bu savaﬂtan kimse kaç›namaz.
evlet gazetesi Hürriyet, bugün,
bir kez daha, 6 kad›n›n diri diri
yak›lmas›n›n, 28 tutsa¤›n kurﬂunlarla, bombalarla delik deﬂik edilmesinin, 122 kiﬂinin tecrit politikas›yla
katledilmesinin savunucusu olarak
karﬂ›m›zdad›r. Ve biz bugün bu gazeteyi, yöneticilerini, yazarlar›n›, sahiplerini, bu katliam›n sorumlular›
aras›nda görerek san›k sandalyesine
oturtuyoruz. Tecrit politikas›na, hücrelere sar›larak, suçlar›n›n aç›¤a ç›kmas›ndan, hesap vermekten kurtulmaya çal›ﬂ›yorlar. Ama bunda baﬂar›l› olamayacaklar. Ayd›n Do¤anlar,
Ertu¤rul Özkökler, Oktay Ekﬂiler,
Emin Çölaﬂanlar da 122 ölümün ve
daha da artabilecek yeni ölümlerin
hesab›n› verenler aras›nda olacaklar.

Ü
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Bir halk düşmanı
“ﬁimdi F Tipini Arar oldular”
21 Kas›m tarihli Hürriyet’in
manﬂeti böyle diyordu. Manﬂetin
iç sayfalardaki baﬂl›¤› ise “F Tipini mumla ar›yorlar” ﬂeklindeydi.
Kimdi peki F Tipi’ni mumla
arayanlar?.. Bu sorunun cevab›
da spotta verilmiﬂti:
“Belçika’da mahkum olan
DHKP-C’li teröristler, yatt›klar›
cezaevinin insanl›k d›ﬂ› koﬂullar›ndan ve iﬂkenceden ﬂikayet ediyorlar.”
Spotun alt›nda, TAYAD’l›lar›n AP bürosundaki eyleminin
resmi girmiﬂ; resmin iki yan›na
konulan kutularda ise, karﬂ›l›kl›
olarak Belçika’daki hapishanelerle Türkiye’deki F Tipleri karﬂ›laﬂt›r›l›yor.
Belçika’da “Günde bir ö¤ün
yemek...” baﬂl›¤›n›n karﬂ›s›ndaki
baﬂl›k aynen ﬂöyle: “Bizim F Tipi’nde Üç Ö¤ün Yemek”
Belçika’da “Tuvalette su
yok” baﬂl›¤›n›n karﬂ›s›nda “F
Tiplerinde Yeterli s›hhi tesis ve
banyo imkan› da sunuluyor...”
Karﬂ›laﬂt›rmalar böyle sürüp
gidiyor. Asl›nda manﬂete taﬂ›d›klar›, upuzun bir yer ay›rd›klar›
haber, tam bir ciddiyetsizlik ve cehalet
örne¤idir. “Bizim F
Tiplerinde... bunlar
var” diye s›ralad›klar› haklar, TECR‹T
alt›nda zaten hiçbiri
kullan›lamayan
haklard›r ve zaten
sorun da buradad›r.
Bu noktada Belçika
hapishanelerindeki
tecritle, F Tiplerindeki tecrit, koﬂullar›
da ayn›laﬂt›rmakta-

Bazen psikolojik savaﬂt›r
Hürriyet. Bazen ihalelerdir... Bazen infazc›lara bir
alk›ﬂ, bazen emperyalist
haydut önünde secdeye
var›ﬂt›r... Bazen do¤du¤umuz topraklar›n zehirlenmesidir Hürriyet. Bazen
topra¤›n halk›n kan›yla sulanmas›na övgüdür...
Hürriyet bazen “arka sayfa güzeli”dir, bazen islam
ilmihâli... Bazen AB’ciliktir
Hürriyet, bazen Amerikanc›l›k; ama hep “Türkiye Türklerindir”!.. Bazen
“tam gaz Ba¤dat”t›r
Hürriyet, bazen “F Tipi
mucizesi”...
Ve Hürriyet, bazen öyle,
bazen böyle görünse de
dünyaya hep burjuvazinin
gözünden bakmakt›r!

d›r.
“Türkiye’de spor salonu ve
kantin bile var”... diye yaz›yor
Hürriyet. Cahil!... Belçika ve
Avrupa ve ABD hapishanelerinde de var spor salonu ve kantin. Hemen her hapishanede kütüphaneler, sa¤l›k tesisleri vard›r; en az›ndan görünürde böyledir bu. Mesele bunlar›n nas›l
iﬂledi¤i, hangi koﬂullarda kulland›r›ld›¤›d›r. Ama Hürriyet’in
haberinde bunlar yok. Çünkü
zaten Hürriyet’in amac› bir
“haber” yapmak de¤il.

Hürriyet diyor ki:
Zulümlerden zulüm,
tecritlerden tecrit
be¤enin!
Hürriyet, asl›nda, tecrite
karﬂ› direniﬂin 7. y›l›nda hâlâ
sürmesi ve direniﬂin bu kadar
koyu bir sansüre ra¤men, toplumun örgütlü kesimlerinin ço¤unlu¤unu tecrite karﬂ› saflaﬂt›rm›ﬂ olmas› karﬂ›s›nda panik
ve telaﬂ içindedir. Hürriyet’e
gazetecilik aç›s›ndan da, politik aç›dan da asl›nda “gaf”larla
dolu bu haberi yapt›ran, bu telaﬂ ve paniktir. Hürriyet’in tavr›, mesela Nazi kamplar›ndan
Auschwitz’e karﬂ› Dachau
Kamp›’n› savunmak
gibidir. Veya Guantanamo’ya karﬂ› Ebu
Gureyp Hapishanesi’ni
savunmaya
benzemektedir.
Auschwitz yerine Dachau’yu mu
tercih etmemizi istiyorsunuz bay Özkök? Size göre Ebu
Gureyp’tekiler Guantanamo’da olmad›klar› için hallerine
ﬂükretmeliler öyle

mi?.. Ama unutuyorsunuz ki, 122 kiﬂi, “tek ö¤ün yemek veriliyor” dedi¤iniz Belçika’da de¤il, Türkiye’de
öldü! Yaln›zca bu gerçek, yapt›¤›n›z
tüm k›yaslar› boﬂuna ç›karm›yor mu?

Hürriyet diyor ki:
Tecriti sürdürmeyeceksek,
boﬂuna m› yapt›k bu katliam›
Evet, Hürriyet’in manﬂetinin bir
anlam› da budur. E¤er tecrit politikas› parçalan›rsa, o zaman katliam› savunanlar›n insanl›k d›ﬂ› politikalar›n
savunucusu oldu¤u daha aç›k hale
gelecek, suçlular›n halka hesap vermesi talebi daha güçlü dile getirilecektir. Hürriyet’in baﬂyazarlar› korkuyor. Korkular› boﬂuna de¤il. Gün
gün haz›rlad›lar onlar 19 Aral›k katliam›n›. Gün gün haz›rland›lar operasyona.

Ad›m ad›m katliama giden
manﬂetler
10 Aral›k 2000; katliamdan 9 gün
önce...
Hürriyet Gazetesi’nin manﬂetinde “Bu da L(açka) tipi cezaevi” haberi var.
Hapishanelerin tutuklular›n denetiminde oldu¤u, buna devletin art›k bir dur demesi gerekti¤ini söyleyen bir haber...
11 Aral›k; katliamdan 8 gün önce... Hürriyet’in manﬂetinde yine
“hapishaneler sorunu” var. Tutsaklar›n talepleriyle alay eden manﬂet
“Emriniz olur” diyor. Alt›ndaki haber, tahmin edilece¤i gibi, tutsaklar›n taleplerinin kabul edilemez oldu¤unu ileri sürüyor. Ayr›ca haberin bir
spotunda, Hürriyet’in “diﬂi teröristler” gibi söylemleriyle defalarca tan›k olunan ahlâks›zl›¤›na bir örnek
daha ekleniyor; spotta “K›z erkek birarada” deniliyor.

14 Aral›k: Hürriyet’in as›l baﬂyazar› Ertu¤rul Özkök; direniﬂi destekleyenleri terörize etmeye yönelik
bir yaz› yaz›yor. Tutsaklarla görüﬂen
heyette yer alan yazar Yaﬂar Kemal'in “‹çerdeki arkadaﬂlar” sözünü
diline dolayan Özkök, “içerdekilerin
yandaﬂlar›” diyerek, demokratik taleplere sahip ç›k›lmas›n› yarg›l›yor...
Hürriyet’in bir baﬂka yazar› Emin
Çölaﬂan da ayn› günlerde, Adalet
Bakan›’n›n 9 Aral›k’taki aç›klamas›n› bile “taviz” olarak görerek “soka¤a dökülen birkaç bin kiﬂi yüzünden
devletin geri ad›m atmamas› gerekti¤i” fetvas›n› veriyordu.
15 Aral›k; katliamdan 4 gün önce. Hürriyet Adalet Bakan›’n›n
“Devlet olarak elimizden geleni
yapt›k. Ölüm oruçlar›n›n vebali baﬂlatanlar›nd›r” ﬂeklindeki aç›klamas›n› “Vebaline katlan›rlar” diyerek
manﬂet yap›yor.
Ve 18 Aral›k; katliam›n arifesi.
Hürriyet F Tipleri övgüsünü manﬂete ç›kar›yor yine. Ama bu manﬂet, 21
Kas›m 2006’da att›klar› manﬂetin
tam tersi!
18 Aral›k tarihli Hürriyet, Almanya'da Amberg'de bir hapishanede yapt›¤› röportaj› “Bizde F Tipi
için kuyruk var” manﬂetiyle haberleﬂtirmiﬂ.
Ve 19 Aral›k; F Tiplerine gitmek
için kuyru¤a girmemiﬂ olan tutsaklar, onbin asker, polis taraf›ndan katledilerek ve iﬂkencelerden geçirilerek F Tiplerine sevkediliyor.
‹ﬂte bu manﬂetler, ve bu manﬂetleri besleyen say›s›z haber, köﬂe yaz›s›, Hürriyet’in bugünkü telaﬂ›n›n,
F Tiplerini savunmak için neden
böylesine y›rt›nd›¤›n›n nedenini anlat›yor.

Katliam sonras›: Diri diri
yakanlar›n suçlar›n›
örtbas etme yay›nlar›
20 Aral›k’ta “Devlet girdi” manﬂetiyle ç›kt› Hürriyet. Fazla söze ve
yoruma gerek b›rakmayan bir manﬂet...
Tutsaklar›n kaleﬂnikoflarla ateﬂ
etti¤inden, kendi arkadaﬂlar›n› ken6
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dilerinin yakt›klar›na kadar devletin
tüm yalanlar›, kendine bolca yer bulmuﬂtu Hürriyet sayfalar›nda...
Ne o günlerde, ne de daha sonraki günlerde, devlet resmi raporlar› bile tutsaklar›n diri diri yak›ld›¤›n›, içeriden d›ﬂar›ya ateﬂ edilmeyip, bütün
kurﬂunlar›n yönünün d›ﬂar›dan içeriye oldu¤unu defalarca resmen ortaya
koymuﬂ olmas›na karﬂ›n, bu gerçekler bir kez olsun yer almad› Hürriyet’te. Katliama iliﬂkin davalar yeralmad›. 6 kad›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› belgelerde aç›¤a ç›kt›, ama onlar
Hürriyet’te aradan geçen 7 y›la ra¤men hâlâ haber olamad›.
22 Aral›k günü, Hikmet Sami
Türk bir bas›n toplant›s› s›ras›nda
muhabirleri “devlete karﬂ› ﬂüpheci
ifadeler taﬂ›yan sorular sormay›n›z” diye azarlam›ﬂt›. Hürriyet bunun en s›k› uygulay›c›s› olacakt›.
Ne demekti devletten ﬂüphelenmek, ne demekti devleti y›pratmak.
Hürriyet devletti... Devletten ﬂüphelenilmeyecekti, ama tutsaklardan,
k›zlar› kömüre dönüﬂtürülen, o¤ullar› katledilen, iﬂkencelerden geçirilen
analardan ﬂüphelenilebilirdi. O günlerde Hürriyet yazar› olan Fatih Altayl›, 22 Aral›k'taki yaz›s›nda, ambulanslar›n önüne atlayan yüre¤i yang›n yerine dönmüﬂ analar›n “anne
süsü verilmiﬂ alâkas›z insanlar oldu¤u”nu yaz›yordu Hürriyet sayfalar›nda.
Halka ve devrimcilere karﬂ› savaﬂmaya devam ediyordu Hürriyet.
24 Aral›k tarihli, yani katliamdan ve
F Tiplerinin aç›l›ﬂ›n›n üzerinden henüz 4 gün geçmiﬂken, iﬂkenceden
geçirilmiﬂ ve iﬂkenceden geçirildi¤i
her hallerinden belli olan tutsaklar›n
resimlerini bas›p, alt›na “süt dökmüﬂ kediye döndüler” diye yaz›yordu utanmadan ve ahlâks›zca.
Ama iﬂte tarihin tekzibidir bu.
Hürriyet’in “süt dökmüﬂ kediye döndüler” dedikleri, tecrit zulmü karﬂ›s›nda, Özkökler’in kopkoyu sansürüne ra¤men 7 y›ld›r aslanlar gibi,
halk›n yi¤it fedaileri olarak direniyorlar ve o direniﬂ, Hürriyet yazarlar›n›n, yöneticilerinin yüreklerine
korku salmaya devam ediyor. Öz-

kökler’in yürekleri, biz bunlar› dört
duvar›n arkas›nda bile teslim alamad›k, d›ﬂar›da nas›l teslim alaca¤›z,
bunlar›n gelip g›rtlaklar›m›za sar›lmas›na nas›l engel olaca¤›z kayg›s›yla dolu...

F Tiplerinin zindanc›lar›
ne zaman biraz teﬂhir olsa,
Hürriyet imdada yetiﬂiyor
Do¤an Holding’in bir baﬂka gazetesi Milliyet 20 Aral›k’ta “Sahte
oruç, kanl› iftar” manﬂetiyle ç›km›ﬂt›. Bu manﬂet, gerçekte tüm burjuva
medyan›n hapishanelere iliﬂkin yay›nlar›n›n o günden sonraki içeri¤ini
de belirleyecekti. Katliamc› adalet,
sa¤l›k ve içiﬂleri bakanlar›n›n “ölüm
orucu bitti, öyle bir ﬂey yok” türündeki aç›klamalar›, hergün iri baﬂl›klarla verilirken, tutsak yak›nlar›n›n,
devrimcilerin direniﬂin sürdü¤üne
dair aç›klamalar›ndan bir kelime bile “s›zd›r›lmad›” bas›n›n sayfalar›na.
Burjuva medya, gerçe¤in sayfalar›na
s›zmamas› için barikatlar kurmuﬂtu.
Ama nereye kadar saklayabileceklerdi ölüm orucunun sürdü¤ünü?
Nereye kadar saklayabileceklerdi F
Tiplerinde tecrit zulmünü?
21 Mart 2001’de, kopkoyu bir
sessizli¤in ve sansürün ortas›nda,
Sincan F Tipi’nde bir ölüm orucu direniﬂçisi ﬂehit düﬂtü. Cengiz Soydaﬂ’›n ölümü, yalanlar› yerle bir
eden bir ölümdü. ‹ﬂte o gün, Cengiz
Soydaﬂ’›n ölüm haberinin baz› gazetelerde yerald›¤› gün, Hürriyet Gazetesi, tarihte eﬂine az rastlan›r bir
utanmazl›k örne¤iyle haber yapt› F
Tiplerini...
Hürriyet, yüzlerce günlük açl›¤›n
sonucunda ölen Cengiz Soydaﬂ’›n
cesedi henüz so¤umam›ﬂken, “F
Tiplerinde 1.5 milyonluk tabldot”
baﬂl›kl› haberiyle, F Tiplerinde ne
kadar güzel yemekler verildi¤inin
haberini yap›yordu... Bir cellad›n dara¤ac›n›n alt›ndaki sehpay› çeker-

kenki, veya bir kasab›n hayvanlar› keserkenki so¤ukkanl›l›¤›,
Hürriyet yönetmeni ve yazarlar›n›n bu haberi koyarkenki canice
so¤ukkanl›l›¤› yan›nda hiç kal›rd›...
Hürriyet, zaman zaman buna
benzer haberlere devam etti. Çünkü
direniﬂ sürüyordu. Çünkü sansüre,
d›ﬂar›da F Tiplerinden sözeden herkese ve her kuruma karﬂ› uygulanan
polis ve yarg› terörüne ra¤men, direniﬂ gündemden ç›kar›lam›yordu.
Yine böyle bir kesitte, 20 May›s
2003 günü, Hürriyet, F Tiplerini ayn› bugünkü gibi manﬂet yapm›ﬂt›.
Manﬂetin içeri¤i de bugünkü gibiydi.
20 May›s tarihli Hürriyet’in manﬂetinde “F Tipi mucizesi” yaz›yordu.
Asl›nda F Tipi hapishanelerden
pek bir ﬂey yoktu manﬂetin alt›ndaki
haberde. Mesele, bugün oldu¤u gibi,
F Tiplerini aklayan bir manﬂet atmakt›; alt› boﬂ da olsa...
“F Tipi mucizesi” baﬂl›kl› haberin alt›nda da “Bayrampaﬂa’n›n duvarlar›nda art›k terör örgütlerinin
pankartlar›n›n de¤il çiçekli resimlerin bulundu¤u... devletin cezaevlerine egemen oldu¤u... Ve bunun F tipi
mucizesi sayesinde oldu¤u...” yaz›l›yd›.

Özkökler, Ekﬂiler, ülkenin tüm
sorunlar›n› “19 Aral›klarla”
çözmeyi öneriyor
Sözkonusu manﬂet, 21 Kas›m
2006 tarihli Hürriyet’te oldu¤u gibi,
yine resmi baﬂyazar Oktay Ekﬂi’nin
yaz›s›yla tamamlanm›ﬂt›. Devletin
sad›k memuru olarak devlet gazetesinin baﬂ köﬂesine yerleﬂtirilen Oktay Ekﬂi, “‹steyince düzeliyormuﬂ...” baﬂl›kl› yaz›s›nda, bak›n nas›l 19 Aral›k katliam›n› yap›nca hapishaneler düzeldi diyordu özetle.
Oktay Ekﬂi, yaz›s›nda “Ne dersiniz?
Sorunlar› ertelemek yerine çözmenin
de mümkün oldu¤unu gösteren bu
örnekte hepimiz için önemli bir ders
yok mu?” diye soruyordu bir de üstüne üstlük.
Oktay Ekﬂi, bu sat›rlar› yazarken,
tecrit zulmünün katlettiklerinin say›7
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s› 106 idi. 106 insan! Yani ona göre,
ülkenin tüm sorunlar› asarak, keserek, devletin ﬂiddetini göstererek çözülebilirdi...
106 tabutun üstüne ayaklar›n› basarak manﬂetler atan, baﬂyaz›lar yazan Hürriyet yöneticileri, “art›k devlet cezaevlerine hakimdir”! diye
övünmekteydiler. Devletin baﬂar›s›,
kendi baﬂar›lar›yd› elbette; onlar
devletin gazetesiydi çünkü...
Hürriyet’in 12 Eylül’den sonra,
ama özellikle de 1990’lar›n baﬂlar›ndan bu yanaki tarihi, tümüyle yukar›da aktard›¤›m›z muhtevaya paralel
bir tarihtir. Biz burada sadece son F
Tipi manﬂetinden hareketle, F Tipleri konusundaki Hürriyet tarihinin k›sa bir özetini ç›kard›k. Hürriyet’in
halk düﬂmanl›¤›n›n tam seceresini
say›p dökmeye kuﬂkusuz bir derginin hacmi yetmez de.
Hürriyet’in Ulucanlar katliam›n›n hemen ertesinde yay›nlad›¤›
“kanl› isyan› baﬂlatmadan beﬂ dakika önce ellerinde sopalarla hat›ra
foto¤raf› çektirdiler” altyaz›s›yla yay›nlad›¤› foto¤raf›n y›llar öncesine
ait bir foto¤raf oldu¤unu, Hürriyet’in sadece katliam› “mazur” göstermeyi amaçlad›¤›n›; infazlardan
sonra katliamc›lar› nas›l alk›ﬂlad›¤›n›; her devletin “derin devlete ihtiyac› var” diyerek Susurluk politikalar›n› nas›l meﬂrulaﬂt›rd›¤›n› hat›rlamak
bile Hürriyet’in kim oldu¤unu, neye
hizmet etti¤ini göstermeye yeten örneklerdir.
Üzerinde “insan bulunan yere atmay›n›z” yaz›l› gaz ve alev bombalar›yla gerçekleﬂtirilen bir katliam›
“devlet girdi” diye savunan bir kurumu, “bas›n organ›” diye katliamc›lardan ayr› bir yere koymak, ne kadar do¤ru bir yaklaﬂ›m olur, cevab›
yukar›dad›r... Hürriyet iﬂte böyle bir
“gazete”; baﬂka bir tan›mla kontrgerillan›n sesi... bu yüzden de kan›m›zca, F Tipi hapishanelerin “zindan
bekçili¤ine”, tecritin avukatl›¤›na
soyunan, hakl› ve meﬂru olanlara
karﬂ› sansür ve yalanla savaﬂan bu
devlet gazetesinin logosunun alt›na
“insan bulunan yerde okutmay›n›z” diye yaz›lmal›...

Dönekli¤in Teorisyeni
Oligarﬂinin “Kalemli” Tetikçisi
1990’da
Hürriyet
Ertuùrul ÖZKÖK G a z e t e si’nin Genel Yay›n Yönetmenli¤i’ne atand›.
Döneklikte, siyasi ikiyüzlülükte,
nabza göre ﬂerbet vermekte, tekelci
burjuvazinin ç›karlar›n› savunmakta ve burjuva kültürünün en pespaye
de¤erlerinin aleni avukatl›¤›n› yapmakta, iﬂbitiricilikte, tüm rakiplerini geride b›rakarak, kariyer ve kâr
merdivenleri t›rmanmaya devam etti Do¤an Medya Holding Yönetim
Kurulu üyeli¤ine getirildi daha sonra. TÜS‹AD üyesi oldu.
‹ktidarda kim varsa veya kimin
iktidara gelme olas›l›¤› büyümüﬂse,
geçmiﬂte onun için ne dedi¤i, ne
yazd›¤› önemli de¤ildir. Onun “iyi”
yönlerini herkesten önce keﬂfedip,
Do¤an Medya’n›n iﬂlerinin halledilmesi için yolu düzlemeye baﬂlar...
Turgut Özal, Ecevit, A¤ar, Demirel, Tayyip, Çiller, ve ötekiler; asl›nda övgüler düzmedi¤i hiçbir burjuva politikac› yoktur. Çünkü Özkök’ün bir ideolojisi, ilkeleri, savundu¤u ve hiçbir koﬂulda vazgeçmeyece¤i idealleri, düﬂünceleri
yoktur.
Dönekli¤in teorisyenidir o. ‹lkesizli¤in, pragmatizmin, güç önünde
boyun e¤menin teorisyenidir. Herkese böyle yapmas›n› önerir.
‘91'lerde Gorbaçov’a, hemen ard›ndan da Yeltsin’e hayrand›r. Sonra Clinton’a hayranl›¤› üzerine yaz›lar yazar... Halka ve devrimcilere
kim düﬂman ise, kim dünyay› tekellerin çiftli¤ine dönüﬂtürüyorsa, Ertu¤rul Özkök ona hayrand›r... ‹nsano¤lunun döneklikle nas›l alçalabilece¤inin s›n›rlar›n› görebilmek aç›-

s›ndan yararl› bir örnektir Özkök,
Yaz›lar›nda, yüksekten konuﬂur.
Kendine her yeri ve herkesi yöneten
bir hava verir. Ama asl›nda, kendisi
küçüktür. Çünkü, sahip oldu¤u güç,
Do¤an Holding’in, TÜS‹AD’›n gücüdür; onlar›n düﬂüncelerini iyi dile
getirdi¤i ölçüde el üstündedir... Bu
büyük haval› yazar, Ürdün Kral›
Hüseyin'in cenaze töreninde “ABD
Baﬂkan› ile yüz yüze geldik. Baﬂkan
ikinci kata ç›karken elimi s›kt›" diye
yazacak kadar da “küçük”tür.
Hukuka, adalete sayg›s› yoktur.
Dedik ya; onun için geçerli olan tek
ﬂey, emperyalistlerin, tekellerin
hükmetmesidir. O hükümranl›¤›n
önüne ç›kan her ﬂeyin dümdüz edilmesini savunur. ﬁu veya bu yolla olmas› onun için önemli de¤ildir...
Bunun için, “derin devleti” savunmakta pervas›zd›r... “Her ülkenin
makul derin devleti olmalı -diyerek
ﬂöyle devam eder:- Ben bunu ﬂöyle
formüle ediyorum: Her ülkenin,
makul ölçüde derin devlet kurumlarına ve operasyonlarına ihtiyacı
vardır. Elbette bu örtülü operasyonları düzenleyen bazı gizli yönetmelikler de olacaktır.”
Halk›n veya devrimci politikan›n
ﬂu veya bu konuda baﬂar›s›na asla
tahammül edemez. Hergün, her saat
savaﬂ›r öyle bir durumda. Her vesileyle tahammülsüzlü¤ünü kusar.
ABD’nin Irak’› iﬂgaline oligarﬂinin aç›kça ortak olamamas›, bu konudaki tezkerenin reddi, onun en
önemli haz›ms›zl›klar›ndan biridir.
‹kinci en büyük haz›ms›zl›¤› ise,
devrimcilerin -özel olarak da Cepheliler’in- bir türlü yokedilememesi,
ezilememesi ve teslim al›nanamas›d›r. Devrimcileri teslim alman›n en
önemli araçlar›ndan biri olarak gördü¤ü F Tipleri konusundaki hassasiyetinin temelinde de bu vard›r.
18 ﬁubat 2003 tarihli yaz›s›nda
“IRAK DA F T‹P‹ TUZA⁄INA
8
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DÜﬁÜYOR” derken, bu iki haz›ms›zl›¤›n onun uykular›n› kaç›racak
kadar derin oldu¤unu gösterir.
“BEN baﬂ›ndan beri hep ﬂu endiﬂeyi taﬂ›d›m. Irak halk›n›n baﬂ›na,
bizde F tipi cezaevi olaylar› s›ras›nda direniﬂçilerin baﬂ›na gelenler
gelecek diye düﬂünüyordum. 0 günleri hat›rlay›n...”
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
planlar›na karﬂ› hiç kimse direnmemelidir. Onun “ak›ll›” politikalar›n›n özeti budur.
Direnenlere ise her ﬂey mübaht›r.
Direnen “terörist”tir.
Bu konuda Bush’un zihniyetinin
ilk temsilcilerinden biri say›labilir
Özkök. ‹nfazlar› alk›ﬂlamakta ve savunmakta, Bush kadar pervas›z ve
ahlâks›zd›r.
Bu ahlâk›n›, çok fazla anlatmaya
gerek yok; gazetesinde yapt›¤› bir
haberden Özkök’ün anlay›ﬂ›n› görmek mümkündür.
Bir Kurban Bayram› haberiydi o
haber. Bir bo¤an›n, kaçmamas› için
ayaklar› kesilmiﬂti. Özkök anlay›ﬂ›
ve ahlâk›, ba¤lanm›ﬂ, ayaklar› kesilmiﬂ bo¤a resminin alt›na iﬂte ﬂu
cümleyi koymuﬂtu:
“Kurbanl›¤a terörist muamelesi.”
Bugün Guantanamolar’›, Ebu
Gureybler’i, F Tiplerini yaratan iﬂte
bu zihniyettir.
Bu baﬂl›kta, emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› mücadele edenlere
karﬂ› Özkökler’in bak›ﬂ› özetlenmektedir.
Bu bak›ﬂta, insan haklar›, demokrasi, adalet hukuk, hiçbiri yoktur. Ve
bu nedenledir ki, Hürriyet’te veya
Özkök’ün kendi sütununda, bu kavramlar›n geçti¤i hiçbir cümlenin gerçekli¤i ve inand›r›c›l›¤› yoktur. Onun
bu kategorideki sözlerine de¤er biçilmesi, önem verilmesi de kaydedilmesi gereken bir baﬂka çarp›kl›kt›r.

Katliamc› devletin,
katliam alk›ﬂç›s› baﬂyazar›
Hürriyet’in
“ﬁimdi F Tipini
Arar
Oldular”
manﬂetinin alt›ndaki baﬂyaz›s›nda
“Be¤enmiyorsan›z buraya gelin”
diyor Oktay Ekﬂi.
Daha baﬂl›ktan ele veriyor devrimcilere karﬂ› tüm kinini. Daha
baﬂl›ktan, 7 y›ld›r k›ramad›klar› direniﬂe duydu¤u öfkeyi kusuyor. Ve
daha baﬂl›ktan itibaren, devrimcilerin Belçika’da veya Türkiye’de veya dünyan›n herhangi bir yerinde
zulüm alt›nda olmas›ndan duydu¤u
sevinci görüyorsunuz.
Sevin bay Oktay Ekﬂi, sevin.
Daha aç›k yaz sevincini, ki, Hürriyet okurlar› her gün “baﬂköﬂede”
nas›l bir insan›n sat›rlar›n› okuduklar›n› bilsinler.
Evet, Oktay Ekﬂi, ﬂunlar› yaz›yor yaz›s›n›n devam›nda:
“Belçika cezaevlerinden ﬂikayet
edenlere insan›n ‘Türkiye’nin hiç
de¤ilse bu konuda oradakinden iyi
kurumlar› oldu¤unu anlam›ﬂs›n›z-

d›r’ diyesi geliyor.
... Her biri 370 kiﬂilik F Tipi cezaevlerinde mahkumlar›n e¤itilerek
topluma kazand›r›lmas› için, meslek
e¤itimine yönelik çeﬂitli atölyeler,
kütüphane, çok amaçl› salon, aç›k
hava spor sahas› ve kantin bulunuyor.
Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda bak›nca ‘Cezaevlerinde tecrite son’ gerekçesiyle
ölüm orucuna yatan ve bu yüzden
hayat›n› kaybeden 122 kiﬂinin kendi
can›na boﬂu boﬂuna k›yd›¤› ortaya
ç›k›yor. Çünkü imkan olsa ve ‘Hadi
evlad›m git de Belçika’daki hapishanede yat!’ deseniz oradaki durumun Türk cezaevlerinden çok daha
kötü oldu¤unu anlarlard›.” (21 Kas›m 2006)
Oktay Ekﬂi’den bilimsellik,
mant›ksall›k, tutarl›l›k beklemek,
ona fazladan bir de¤er biçmektir.
Bu anlamda onun yazd›klar›n› bu
aç›dan de¤erlerdirecek de¤iliz.
Ama gene de y›llard›r yaz›p çizen birinin bu kadar saçma sapan
bir düﬂünce yap›s›na sahip olmas›na
bir ﬂey demeden geçemiyoruz.

Bugün Gazetesi yazar› Emin Pazarc› da, Hürriyet’in manﬂetinin ertesi günü F Tipi avukatlar›n›n yard›m›na koﬂmakta gecikmedi.
22 Kas›m günkü yaz›s›nda, o da
tecrit korosuna kat›l›p ﬂunlar› yazd›:
“Bizdeki F Tipi cezaevleri, Avrupa'daki cezaevlerinin yan›nda saray!
Türkiye'dekilere rahat batt›¤› için F Tipi
cezaevlerini protesto ediyorlar. DHKP-C militanlar›, cezaevi ﬂartlar›ndan çok F Tipi cezaevlerindeki yüksek güvenlikten rahats›zlar.
‹stanbul'daki Behiç Aﬂç› isimli bir avukat da evindeki
"ölüm orucu" eylemiyle onlara destek veriyor. ‘Avukat’
dediysek, laf›n geliﬂi...”
Emin Pazarc›’ya göre, zaten Behiç Aﬂç› da avukat
de¤il, “terörist”!
Hal böyle olunca, teröristin hakk› m› olur?
Emin Pazarc›, Türkiye’nin en uyan›¤› ya, 7 y›ld›r süren
direniﬂte zaten “amaç üzüm yemek yerine ba¤c›y› döv-

Tecrit gerekçesiyle ölüm orucuna yat›p ölen 122 kiﬂi, F Tiplerinin
ne kadar güzel oldu¤unun fark›nda
de¤il ama Oktay Ekﬂi fark›nda...
Kontrgerilla politikalar›n› savunmak ve bunun için devrimcileri,
direnenleri karalamak sözkonusu
olunca ak›l, izan, mant›k do¤al olarak devreden ç›k›yor. Çünkü baﬂka
türlü, bu görevi yerine getirebilmeleri mümkün de¤il.
Oktay Ekﬂi’nin bu görevleri
memnuniyetle yerine getirdi¤ini biliyoruz. O ki, devrimciler için “geberdi” diye yazabilen biridir. (Bkz,
12 Eylül 2001 tarihli yaz›s›)
O ki, 19 Aral›k katliam› öncesindeki tart›ﬂmalara iliﬂkin, “F Tipleri
konusunda olsa olsa bir ‘gecikme’den sözedilebilir deyip bir an
önce gereken operasyonun yap›lmas›n›” isteyenlerdendi.
F Tipleri tart›ﬂmas›nda kaleminden kan damlayanlardand›.
Onlar›n kaleminden damlayan
kan, hapishanelerin maltalar›nda
tutsaklar›n kan›yla göle dönüﬂtü.

mek”miﬂ... Bunun için de ona göre direniﬂi de, talepleri
de kaale almamak gerekiyor.
Boﬂ konuﬂuyorsun Emin Pazarc›.
Siz yedi y›ld›r söylüyorsunuz zaten bunlar›. Söylemekle kalm›yor, bask›yla, terörle, tehditle gerçekleri örtbas edip, direniﬂi bitirmeye çal›ﬂ›yorsunuz. Ama baﬂaramad›n›z.
Bak, bu kez oldukça yaln›z kalm›ﬂ durumdas›n. Öteki Eminler (mesela Emin Çölaﬂan, Emin Demirel), öteki F
Tipciler, nedense geç kald›lar bu kez kampanyaya kat›lmakta. Ama onlar kat›lsalar bile, yine de bu defa say›n›z
19 Aral›k’taki kadar olmayacak.
Çünkü nas›l aldat›ld›klar›n› gördü en az›ndan baz›lar›.
Çünkü “birey özgürlükleri” ad›na savunduklar› hücrelerin Türkiye’de nas›l bir iﬂkenceye dönüﬂtü¤ünü gördüler. Çünkü ortada diri diri yak›lanlar var. Çünkü orada da
122 ölüm var; 7 y›ld›r süren direniﬂ var.
Yani, ne kadar ç›rp›n›rsan›z ç›rp›n›n, Emin Pazarc›lar,
azalmaya ve tarih önünde hesap vermeye mahkum!
9
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Oktay Ekﬂi, daha 1996 Ölüm
Orucu döneminde devletin “müdahale” etmesi gerekti¤ini söyleyenlerden biriydi.
1996 Ölüm Orucu döneminde
ﬂöyle yazm›ﬂt›.
“Bu ‘ölüm orucu’ kampanyas›,
hapishanelerdeki üç-beﬂ aksakl›k
düzeltilsin diye baﬂlat›lmad› (...)
Meselenin özünde hapishanelerdeki
terör suçlular›n›n, devleti dize getirme kayg›s› var.
... ölüm orucuna zorlad›klar› arkadaﬂlar›n› ‘tedavi’ için devlete teslim etmezlerse, devlet gerekeni yapacakt›r.
“Asl›n› ararsan›z,... sorulmas›
gereken, bugüne kadar neden müdahale edilmedi¤idir. Yani ortada
olsa olsa bir ‘gecikme’ vard›r.” (27
Temmuz 1996, Hürriyet)
O “gecikme”, 19 Aral›k’ta fazlas›yla “telafi” edildi. 19 Aral›k sabah› “bayram” yapt› Oktay Ekﬂiler...
Ama bir yan›yla da kursaklar›nda
kald› sevinçleri. Bir türlü “tamam,
ezdik, bitirdik” diyemediler. Direniﬂ
hala sürüyor. O kadar bask›ya, tehdide, sansüre; çarp›tmaya ra¤men, F
Tiplerinin savunucular› lanetleniyor
ülkemizde.
*
Ekﬂi’nin Avrupa hapishaneleri
üzerine yazd›¤› her kelime ise, ya
derin bir cahilli¤in ya da aleni bir
çarp›tman›n ifadesidir.
Devrimciler, F Tiplerinin ve tecritin fikir babas›n›n, finansörünün
Avrupa ve Amerikan emperyalizmi
oldu¤unu y›llard›r biliyor ve yaz›yorlar.
Hangisinin hapishanelerinin daha iyi oldu¤u gibi bir tart›ﬂma abestir; e¤er bir k›yas yap›lacaksa, söylenecek tek ﬂey, al birini vur ötekine
olur... Ekﬂi’ye biz söyleyelim; sadece Belçika’da de¤il, Avrupa’n›n tüm
hapishanelerinde hücre ve tecrit sistemi yürürlüktedir. Ve Avrupa hapishanelerinde siyasi tutsaklar›n say›s› fazla olmad›¤› için, oralarda bu
sisteme karﬂ› güçlü bir direniﬂ yoktur. Ama direniﬂin olmamas› da sistemin iyili¤ini göstermez.
Kald› ki, F Tiplerini “Avrupa
standartlar›na uygun” diye savunup

Do¤an Medya’n›n Katliamc›l›¤›na,
Soygunculu¤una, ‹ﬂ Takipçili¤ine
Perde Yap›lan ‹lkeleri...
Do¤an Medya Grubu’nun o çok övündükleri “yay›n ilkeleri”, “ﬁimdi F Tipini Arar Oldular” baﬂl›kl› haberde PASPAS edilmiﬂtir.
“Do¤an Medya Grubu Yay›n Konseyi Taraf›ndan Düzenlenen” ilkelerin
daha 1. maddesinden baﬂlanm›ﬂt›r ihlale. Bak›n o “ilkeler”in ilk maddesinde
ne deniyor:
“1- Gazetecilikte temel iﬂlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan ve
hiçbir bask›n›n etkisi alt›nda kalmadan, en k›sa zamanda ve edinilebilen tam
bilgiyle kamuoyuna iletmektir.”
Ne Belçika hapishanelerindeki, ne F Tiplerindeki gerçe¤i bulmak için ciddi bir çaba göstermemiﬂtir Hürriyet yazarlar›. Bulduklar› gerçekleri “bozmadan, abartmadan” yans›tmak yerine tam tersine bozarak, abartarak kamuoyuna iletmiﬂlerdir.
Yay›n ilkelerinin bir baﬂka maddesinde ﬂöyle deniyor.
“Madde 16-Haberlerin araﬂt›r›lmas›, haz›rlanmas› ve yay›mlanmas›nda
her zaman dengeli, gerçe¤e ba¤l› ve objektif davran›lmas› ﬂartt›r.
a-Yay›mlanan haberde suçlanan taraf›n görüﬂüne yer verilir. ‹lgilinin yan›t vermemesi veya kendisine ulaﬂ›lamam›ﬂ olma hali ayn› haberde belirtilir.”
Bu haberde bir denge, gerçe¤e ba¤l›l›k ve objektiflik aramak, samanl›kta
i¤ne aramaktan farks›zd›r.
‹kincisi, ilgili taraflar›n görüﬂüne yer verme diye bir ﬂey zaten hiç sözkonusu edilmemektedir. Sorun bakal›m kendilerine; “F Tiplerini ar›yorlar m›”
gerçekten. Niye siz iﬂkembenizden yorum sall›yorsunuz?.. Do¤an Medya yay›n ilkeleri öyle yap›n m› diyor size...
Ama Hürriyet’i anl›yoruz. “Do¤an Medya’n›n yay›n ilkeleri” baﬂka ﬂey
söylüyor, “Do¤an Holding’in ç›karlar›” baﬂka ﬂey. Ve tabii siz “ilkelerin”
de¤il, ikincisinin sesini dinliyorsunuz.
Zaten küreselleﬂme ça¤›nda, ilkelerin, kurallar›n, de¤erlerin önemi mi kald›!
Bu ilkeleri gazetenizde ilk yay›nlad›¤›n›zda alt›nda kocaman “HÜRR‹YET
ÇALIﬁANLARI OLARAK BU ‹LKELERE UYACA⁄IMIZA SÖZ VER‹YORUZ.” yaz›yordu. Sözünüzü de tutmuyorsunuz.
Ama sözün ne önemi var de¤il mi bay Özkök, de¤il mi bay dönek!
pazarlayan daha düne kadar sizdiniz. Hemen her alanda oldu¤u gibi,
hapishaneler konusunda da emperyalizmin uluslararas› standartlar›na
karﬂ› ç›kan ise bizdik.
Baﬂyazar Oktay Ekﬂi, daha önce
kendi gazetesinde, F Tiplerini pazarlamak için Avrupa’da mahkumlar›n hücrelerden nas›l memnun oldu¤u haberlerini yapt›klar›n› da
unutmuﬂ anlaﬂ›lan. Belki bunam›ﬂl›¤›ndan unuttu, belki de iﬂine geldi¤inden.
10
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Ama san›r›z ikinci ihtimal geçerli. Oktay Ekﬂi gibiler için, Hürriyet
gibi bir gazete için, dün ne söylediklerinin, neyi savunduklar›n›n
önemi yoktur. Mesele, halk›n mücadelesinin, direniﬂlerinin karalanmas›, mahkum edilmesidir. Bunun için
o gün ne gerekiyorsa, onu yazar,
onun haberini yaparlar.
F Tiplerine karﬂ› k›r›lamayan direniﬂ, onlara yalan yanl›ﬂ haberler
yapt›rmaya, yorumlar yazd›rmaya
devam edecektir.

T A Y A D ’ L I L A R T Ü M DÜNYAYA SESLEND‹

’l› Aileler,
123. ölümü engellemek için, 122 insan›m›z› katledenlerin en güçlü silah› durumunda
olan sansürü, bedeller ödeyerek aﬂ›yorlar.
20 Kas›m günü sabah 10.30’da
baﬂlayan ve iki saate yak›n süren
eylem, tüm dünyaya bu ülkede 122
insan›n katledildi¤ini ve ölümlerin
sürdü¤ünü hayk›rd›. 7 y›ld›r en gür
sesle hayk›r›lan, usanmadan yorulmadan, umutsuzlu¤a kap›lmadan
dile getirilen bir talebi dile getirdi
TAYAD’l›lar; “Tecrite Son.”

tayad

Amerika merkezli haber ajans›
Associated Press
(AP)
Ankara
temsilcili¤ini iﬂgal eden TAYAD’l›lar, pencerelerden sark›tt›klar›
devasa
pankartlarla, att›klar› sloganlar
ve yapt›klar› konuﬂmalarla, tecrit
ve 122 ölümü
sansürle bo¤durmayacaklar›n› bir
kez daha gösterdiler.
Saat 10.30’da
AP merkezine
gelen 29 TAYAD’l›, pencereden “F Tipi Hapishanelerde 122
‹nsan Öldü. Tecrite Son - TAYAD’l› Aileler”
imzal› Türkçe ve
ayn› slogan›n yer
ald›¤› ‹ngilizce
iki pankart ast›lar. Tecriti anlatan kuﬂlamalar da
yap›lan eylem esnas›nda konuﬂmalar yap›larak
tecritin kald›r›lmas› istendi. TAYAD’l›lar, iﬂgali sona erdirmek için
taleplerini, “kendileri ile bir TV kanal›n›n canl› yay›n yapmas›” ﬂeklinde bildirdiler.
‹çeride ajans çal›ﬂanlar›na hiçbir
zarar vermeyen, aksine polis müdahalesine karﬂ› hem onlar› hem de
ajans›n teknik malzemelerini korumaya almaya çal›ﬂan TAYAD’l›lar,
polisin demagojilerine engel olmak
için de, pencereden “Bizimle herhangi bir kanal canl› yay›nda röportaj yaps›n. Bizler tecritin kald›r›lmas›n› istiyoruz. Üzerimizde herhangi bir kesici alet yoktur. T›rnak
11
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çak›s› bile yoktur. Burada yap›lan
sald›r›da görülecek zarardan biz de¤il polis sorumludur” ﬂeklinde
anons yapt›lar.
Binay› kuﬂatmak için gelen ilk
polis ekibi, tecritçilerin insan yaﬂam›n› ilgilendiren bir konuda canl›
yay›n gibi bir talebe nas›l karﬂ›l›k
vereceklerini de gösteriyordu adeta.
Nitekim, eylemin haberini veren
Kanal D, bu durumu “Eylemi kimin
yapt›¤›n› gören polis, müdahalesini
nas›l yapaca¤›na çoktan karar vermiﬂti. Gaz maskeleriyle içeri girdiler” sözleriyle anlat›yordu.
Yani, önemli olan ne istendi¤i ve
kimin dile getirdi¤iydi. Bir orospuya, pezevenge canl› yay›n mikrofonlar›n›n uzat›lmas›nda hiçbir sak›nca yoktu. Ama onlar konuﬂturulmamal›yd›lar. “TECR‹T”i geniﬂ kitleler duymamal›yd›. Duyanlar›n, bu
hayk›r›ﬂa ses vermeye çal›ﬂanlar›n
sesleri de asla yans›t›lmamal›yd›.
Bu, ister tan›nm›ﬂ bir ayd›n olsun,
isterse ülkenin en büyük demokratik kuruluﬂu olsun, fark etmezdi.
TECR‹T yasakl›yd›, dile getiren
kim olursa olsun bu konuda taviz
verilmezdi. Ka¤›tlara dökülüp alt›na tüm medya kuruluﬂlar› taraf›ndan belki imzalar at›lmam›ﬂt›. Ama
aç›k ve herkesin bildi¤i bir uyum
içinde tüm burjuva bas›n organlar›
bu politikay› uyguluyorlard›. Behiç
Aﬂc›’n›n ölüme yatmas› ve TAYAD’›n kimi eylemleri ile sansür
biraz çatlamaya yüz mü tuttu, suskun kesimler biraz harekete geçip
iktidar üzerinde bask› m› kurmaya
baﬂlad›lar; iﬂte o zaman da sansürcülerin en baﬂta gideni patlat›verirdi
manﬂeti.
AP’nin iﬂgal edilmesi de iﬂte bu
politikan›n bir ürünü de¤il miydi
zaten. Tam yedi y›ld›r tavizsiz bir
ﬂekilde uygulanan sansür. ﬁöyle bir
belle¤inizi yoklay›n, hangi konu ya
da konularda bu kadar uzun süre ve
bu denli kat› bir tecrit uygulanm›ﬂt›r
acaba?

Eylem devam ederken, ajans çal›ﬂanlar›n›n aramas› üzerine, ‹HD
Genel Baﬂkan› Yusuf Alataﬂ, olay
yerine gelerek arac›l›k yapmaya çal›ﬂt›. Eyleme son verilmesini isteyen, öte yandan arad›¤› TV kanallar›n›n da yay›n yapmay› reddetti¤i
Alataﬂ, eylemcilerin ajans çal›ﬂanlar›na herhangi bir müdahalede bulunmad›¤›n›, hatta içerideki bilgisayarlar›n zarar görmemesi için çal›ﬂanlara yard›mc› olduklar›n› kaydetti. Baﬂbakan Erdo¤an ile Adalet
Bakan› Cemil Çiçek'e seslenen Alataﬂ, “‹nsanl›¤›mdan utan›yorum.
Ölüm Oruçlar›nda insanlar ölmeye
devam ediyor. Hepimizin kendisini
sorgulamas› laz›m. Bu ölümler olmasayd› bu eylem de olmazd›.
Ölüm oruçlar› insani yaklaﬂ›mlarla
çözülmelidir” dedi. Bir gazetecinin
122 ölümü sansürlemesindeki suç
ortakl›¤›n› bir yana b›rakarak, “Eylemi gerçekleﬂtirenler içeride çal›ﬂanlar›n insan haklar›n› ihlal etmiﬂ
olmuyor mu?” ﬂeklindeki sorusu
üzerine, Alataﬂ da ayn› paralelde
aç›klamalarda bulundu ve bu tür eylemlere “karﬂ› oldu¤unu” belirtti.

Kimseyi Dinlemeyin,
Gaza Bo¤un, Tutuklay›n!
‹tfaiye araçlar›n›n da gelmesi ile
polis kap›lar› balyozlarla k›rarak
gaz bombalar› ile doldurdu¤u ajans
merkezinde bulunanlar› döverek
gözalt›na ald›. Eylemcilerden ço¤u-

Genci
yaﬂl›s› ile
tutuklanan
TAYAD’l›lar, tecriti
dünyaya
duyurmuﬂ
olman›n
onuru ile
zafer iﬂaretleri yaparak gittiler hapishaneye

TAYAD’›
böyle
susturamazs›n›z,
122 insan›n ac›s›
ve öfkesini ne
sansür
ne de bu
gaz bombalar›
bo¤abilir

nun
kan
içinde olduklar› görülürken,
polisin kalkanlarla bas›n›n görüntü almas›n› engellemesi dikkat çekti.
Ertesi
günü mahkemeye ç›kar›lan TAYAD’l›lardan 18 yaﬂ›ndan küçük olanlar serbest b›rak›l›rken, yaﬂl› analar›n da bulundu¤u;
Gülser Sar›gül, Birgül Acar, ‹lker
ﬁahin, Özgür Karakaya, Cemalettin
Ç›nar, Erdo¤an Çoban, Nazl› Kaytan, Derya Taﬂk›ran, Cemal Danac›,
Hüseyin Irmak Nurettin ﬁimﬂek,
Nadir Ç›nar, Kezban Bektaﬂ, Yücel
Ergün, Ertaﬂ Özden, Gültekin Türky›lmaz, Feridun Osmana¤ao¤lu ve
Murat Nazmi ‹lker isimli TAYAD’l›lar tutukland›.
TAYAD’l›lar hapishaneye götürülürken “Cezalar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz”, “Analar›n Öfkesi Katilleri
Bo¤acak” sloganlar›n› att›lar. Ankara’da bulunan TAYAD’l› Aileler de
hapishaneye götürülenleri alk›ﬂlarla
ve sloganlarla u¤urlad›lar.
Mahkeme tutuklama gerekçelerini ﬂu ﬂekilde s›ralad›: “Kiﬂi Hürriyetini Yoksun K›lma”, “‹ﬂyeri Dokunulmazl›¤› ‹hlali”, “Mukavemet”, “Yaralama”, “Kamu Mal›na
Zarar Verme”...
Faﬂizme yak›ﬂt›!
‹nsanlar› böyle bir eylem yapmaya mecbur b›rakacaks›n. Eylem
bar›ﬂç›l olmas›na, hiçbir fiziki güç
kullan›lmamas›na karﬂ›n, bas›n› da
devreye sokarak terörize edeceksin.
Sonra müsebbibi oldu¤unu eylemi
“niye yapt›n” diye gaz bombalar› ile
sald›r›p, ard›ndan tutuklayacaks›n.
Bu ülke her konuda benzeri uygulamalara tan›k olmaktad›r. Halk›n
hangi kesimi olursa olsun, iktidar›n
bir politikas›na karﬂ› ç›kt›¤›nda, he12
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le bunun ad›na “devlet politikas›”
denilmiﬂse, ya gaz bombalar›yla, ya
aç›lan davalarla, tutuklamalar, polis
copuyla, faﬂist terörle, linçlerle susturulmaya çal›ﬂ›l›r. Eyleminin biçiminin hiçbir önemi yoktur. ‹ster bas›n aç›klamas› yaps›n ister yol kessin, isterse sesini duyurmak için bir
yeri iﬂgal etsin. Önemli olan bu eylemleri kimin ve neden yapt›¤›d›r.
Bir örnek hat›rlatal›m. Avrasya
feribotunu silahlarla iﬂgal ederek
kaç›ran Muhammed Tokcan ve arkadaﬂlar›, helikopterle gemiye inen
kameralara canl› yay›nda konuﬂmuﬂlar, ne orada ne de daha sonra
yapt›klar› Swissotel bask›n›nda
“burunlar› dahi kanamam›ﬂt›.” Ellerinde tek bir t›rnak çak›s› bulunmayan TAYAD’l›lar ise, “Tecriti Kald›r›n” dedikler için, iktidar›n can simidi gibi sar›ld›¤› sansürü deldikleri için kan revan içinde b›rak›ld›lar,
gaza bo¤uldular ve tutukland›lar.

Sald›r›ya Protesto
TAYAD’l›lar›n sald›r›ya u¤rayarak gözalt›na al›nmalar›, ayn› gün
akﬂam saatlerinde Yüksel Caddesi’nde protesto edildi. TAYAD’l› aileler; “Bask›lar Gözalt›lar Tecrite
Son Hayk›r›ﬂ›m›z› Engelleyemez”
pankart›n› açarak yapt›klar› aç›klamada, gaz bombal› sald›r›y› protesto ettiler.
Semiha Eyilik, “TAYAD’l› Aileler ve DKÖ’ler olarak çal›nmad›k
kap› b›rakmad›k. Mecliste bile hiçbir milletvekili tecriti savunam›yor.
TAYAD’l›lara tüm kap›lar› kapatt›lar. Bize baﬂka seçenek b›rakmad›-

lar, bu eylemler tecrit kalkana dek
devam edecektir.” ﬂeklinde konuﬂtu.
Eyilik, Yusuf Alataﬂ’›n aç›klamalar›n› da eleﬂtirdi.
Temel Haklar Federasyonu da
yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile sald›r› ve
tutuklamalar› protesto etti. “TAYAD’LI A‹LELER SUSTURULAMAZ” diyen Federasyon, sald›r›n›n
gerçeklere tahammülsüzlü¤ün sonucu oldu¤unu kaydetti.

Sansürden Medet Uman
AKP ‹ktidar› Ders Ç›kars›n!
7 y›ld›r tecrite karﬂ› mücadelenin
öncülü¤ünü yapan TAYAD’l› Aileler bir kez daha, sansüre teslim olmayacaklar›n› gösterdiler, tecrit
zulmüne son vermek için her yola
baﬂvurmaya, her bedeli ödemeye
haz›r olduklar›n› ilan ettiler.
TAYAD’l›lar bu kez sadece ülkeye de¤il, tüm dünyaya “F Tipi
Hapishanelerde 122 ‹nsan Öldü
Tecrite Son” diye hayk›rd›lar.
Bu hayk›r›ﬂa kulaklar›n› t›kayan,
sorunu görmezden gelen ve sansür
karanl›¤›ndan medet uman siyasi
iktidar, bu tavr› ile kendini çürütmekle kalm›yor, ayn› zamanda TAYAD’l›lar› “daha fazla ses getirecek” eylemler yapmaya zorluyor.
Adalet Bakan›’n›n, ayd›nlardan kitle örgütlerine, hukukçulardan meslek örgütlerine kadar toplumun örgütlü kesimlerinin temsilcilerinin
taleplerine kulaklar›n› t›kamas›, görüﬂme gere¤i bile duymamas›, bu
gerçe¤in bir örne¤idir.
Adalet Bakan›; demokratik kamuoyunun ve ölümlerin sesini duymamakta inat ettikçe, öfke kaç›n›lmaz olarak daha da büyüyecektir.
Bir kez daha siyasi iktidara ve
Adalet Bakanl›¤›’na sesleniyoruz;
Gaz bombalar›na bo¤abilirsiniz,
gözalt›na al›p tutuklayabilirsiniz,
ama TAYAD’› asla susturamazs›n›z.
Tecrit kald›r›lmad›kça bu sesi her
yerde, her an duymaya devam edeceksiniz. Bu sesi her susturmaya çal›ﬂt›¤›n›zda ise, bask›c›, terörcü yüzünüz çok daha fazla insan taraf›ndan görülecek.

Aﬂc›’n›n Cüppesi
Çiçek’e Gönderildi
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi üyesi avukatlar, 23 Kas›m günü düzenledikleri eylemde tecritin
kald›r›lmas›n› isteyerek, Behiç Aﬂc›’n›n cüppesini Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e gönderdiler.
232 gündür ölüm yürüyüﬂünü sürdüren Aﬂc›’n›n meslektaﬂlar› bir kez daha seslerini yükselttiler. Galatasaray Lisesi önünde toplanan avukatlar ad›na
aç›klama yapan Av. Mihriban K›rdök, Aﬂc›’n›n F Tipi hapishanelerdeki tecrit
uygulamalar›n›n en yak›n tan›¤› oldu¤unu ve söylediklerini hayat›yla temin
etti¤ini ifade etti. K›rdök, Çiçek’e ﬂu ça¤r›da bulundu: Buyrun Say›n Bakan;
Behiç Aﬂc›’n›n taﬂ›d›¤› sorumluluk ne kadar a¤›rm›ﬂ bir bak›n. Siz de bir
Avukats›n›z bunu hat›rlay›n, bu cübbeyle nelere tan›k olmuﬂ anlay›n. Gerçekten tarihin ve kamu vicdan›n›n önünde sorumlu olmak istemiyorsan›z, tecrit
sorununu çözün, tecrit uygulamalar›na son verin.
Avukatlar, aç›klaman›n ard›ndan, Aﬂc›’n›n cüppesini Galatasaray Postanesi’nden Çiçek’e gönderdiler.

Tunceli Barosu’ndan destek açl›k grevi
Tunceli Barosu Baﬂkan› Av. Özgür Ulaﬂ Kaplan 18 Kas›m’da düzenledi¤i
bas›n toplant›s› ile, meslektaﬂlar› Av. Behiç Aﬂc›’ya destek amac›yla 13 avukat›n baro binas›nda bir günlük açl›k grevi yapt›¤›n› duyurdu.
Karar› baro yönetimi olarak ald›klar› bilgisini veren Kaplan, “Bugün burada Tunceli Barosu olarak, meslektaﬂ›m›z›n ölümünü engellemek ve mevcut
soruna kamuoyunun dikkatini çekmek amac›yla 1 günlük açl›k grevi yap›yoruz” dedi. ‹stanbul Barosunu da üyesine sahip ç›kmaya ça¤›ran Kaplan, tecritin kald›r›lmas›n› istedi. Aç›klamaya destek veren TAYAD’l›lar da avukatlara çiçek verdiler.

Tutsak anas›na da görüﬂ yasa¤›!
‹stanbul Sultanahmet Park›, her Pazar oldu¤u gibi, 19 kas›m günü de
TAYAD’l›lar›n ‘Tecrite Son’ sloganlar›yla inledi. Hasan Tahsin Akgün’ün
Ece Temelkuran’a gönderdi¤i tutsak mektubunun okundu¤u eylemde, tutsak anas› Melek Akgün’ün anlatt›klar› ise, tecrit mant›¤›n›n kavranmas›
aç›s›ndan çarp›c› bir örnek teﬂkil ediyordu.
Akgün, geçen hafta dile getirdi¤i ﬂekilde, o¤luna verilen 6 ayl›k görüﬂ
yasa¤›na ra¤men Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’ne gitti¤ini,
cezan›n gerekçesini müdüre sordu¤unu ve hapishane
müdürünün “türkü söyledi¤i için” diye cevaplad›¤›n› aktard›. Bunun üzerine keyfi cezay› protesto
eden Melek Akgün, “o¤lumla görüﬂtürene kadar
oturma eylemi yapaca¤›m” dedi¤ini anlatt›.
Devam›nda yaﬂananlar ise, tecriti uygulayan faﬂist
Melek Akgün, tecrimant›¤›n, bu iﬂkence politikas›nda gedik aç›lmamas›
tin
bir tutsak anas›na
için ne denli dengesizleﬂebilece¤inin örne¤i oldu. Asnas›l
yans›d›¤›n› hückerler Melek Akgün’ü hapishanenin d›ﬂar›s›na sürükre
içinde anlatt›
leyerek ç›kard›lar. Biz verdik oldu dercesine, o¤lu alt›
ay görüﬂ yasa¤› alan anne Akgün’e de, üç ay hapishaneye girme yasa¤› verdiler.
13
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123. ölümü durdural›m!
‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu’ndan, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul
Diﬂ Hekimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›, TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müﬂavirler Odas›, ‹stanbul SES ﬁubeleri,
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi’nin ça¤r›s› ile Ankara’ya
giden heyet, 17 Kas›m’da Adalet
Bakan› ile yapmay› planlad›¤› görüﬂmeyi gerçekleﬂtiremedi.
Ça¤r›c› kurumlar›n d›ﬂ›nda,
KESK ‹stanbul ve Ankara ﬂubeler
platformlar›, D‹SK Emekli-Sen ve
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi, Ankara Tabip Odas›,
Ankara Barosu, Ankara TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu, SES Ankara
ﬁubesi, TH‹V, Ankara 78'liler Derne¤i ile baz› yazar, ayd›n ve sanatç›lar›n da kat›l›m› ile gerçekleﬂen giriﬂimde, Adalet Bakanl›¤› bir kez
daha bu ülke insanlar›n› dinlemeyece¤ini gösterdi.
Yüksel Caddesi’nde “Tecriti
Kald›r›n” pankart› aç›larak yap›lan
eylemde giriﬂime iliﬂkin bilgi veren,
Ankara Tabip Odas› ‹nsan Haklar›
Komisyonu üyesi Ça¤r› Temuçin,
Adalet Bakanl›¤› ile görüﬂmeye geldiklerini; fakat Adalet Bakanl›¤›’n›n kabul etmedi¤ini, herkese oldu¤u gibi, kap›lar›n› kendilerine de
kapatt›¤›n› söyledi. 122 insan›n öldü¤ünü ve üç insan›n ciddi hayati
tehlike s›n›r›na geldi¤ini kaydeden
Temuçin, ﬂunlar› belirtti:
“Tek ve üç kiﬂilik hücrelerde,

a¤›r bir izolasyon uygulanmaktad›r. Sosyal bir varl›k olan insan
adeta bu özelli¤inden kopart›lmakta, sonsuz bir yaln›zl›¤a mahkûm edilmektedir.
Di¤er yandan, 122 insan yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Bugün üç insan
ölüm orucuna devam etmektedir. Bu
insanlar›n yaﬂam› t›bben çok ciddi
tehlike alt›ndad›r. Biz imzas› bulunan meslek odalar›, sendikalar ve
ayd›nlar, bu ölüm listesine yeni
isimler eklenmeden, acilen ad›m
at›lmas›n› talep ediyoruz. Konu, ilgili meslek kuruluﬂlar›n›n, tutuklu
ve hükümlü dernekleri ve ilgili di¤er kuruluﬂlar›n kat›l›m› ile tart›ﬂmaya aç›lmal›d›r. Geç olmadan,
tecrit ve tretman modelinin temel
insani haklar üzerine getirdi¤i k›s›tlamalar›n kald›r›lmas› yönünde
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan, somut
uygulamalar baﬂlat›lmal›d›r.”
TAYAD’l›lar›n da kat›ld›¤› aç›klamada sloganlar at›l›rken, Adalet
Bakanl›¤›'n›n görüﬂmeyi reddetmesinin ard›ndan, heyet Ankara Tabip
Odas›'nda bir de¤erlendirme toplant›s› yapt›.

Tecrit Sorunu TBMM’de

çan Çiçek, sorun TBMM çat›s› alt›na geldi¤inde, oradan da kaçt›.
Atilla Kart, Adalet Bakanl›¤›’n›
“Uygulamada iyileﬂtirmeler yapmaya” davet ederek, “diyalog gere¤inden söz ediyor, bu yöndeki bir
irade beyan›n›n bu konunun çözümüne ciddi anlamda katk› sa¤layaca¤›n› bir kez daha beyan ediyorum” dedi.

22 Kas›m günü TBMM’deki
oturumda gündem d›ﬂ› söz al›p hükümetin hapishane politikas›n› eleﬂtiren CHP ‹zmir Milletvekili Atilla
Kart, ölüm orucunun sürdü¤ünü, F
Tiplerindeki koﬂullar›n tecrit oldu¤unu anlatan bir konuﬂma yapt›.
Kitle örgütlerinden, ayd›nlardan ka-

‹nkar Ç›kmaz Sokakt›r!
Onlarca demokratik kurumun
uzun u¤raﬂlar› sonucu 15.00–16.00
saatlerinde Bakanl›k Müsteﬂar Yard›mc›s› Ahmet Hamsici ile bir görüﬂme gerçekleﬂtirildi. Giriﬂime kat›lan kurumlar ad›na yap›lan yaz›l›
aç›klama ile, bu görüﬂmenin sonucu
da kamuoyu ile paylaﬂ›ld›.
Görüﬂmeci heyet taraf›ndan; 7

14
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Adalet Bakan› yüzbinlerce üyeli
kurumlar›n görüﬂme talebinden
yine kaçt›. Israrlar sonucu müsteﬂar yard›mc›s› ile görüﬂen kitle
örgütlerine verilen cevap, yedi
y›ll›k demagoji oldu: “Tecrit yok!”
y›ld›r insanlar›n hücrelerde tutuldu¤unu, sosyal iliﬂkiden izole edildi¤ini, tecritin insan sa¤l›¤› üzerinde bedensel-ruhsal y›k›ma yol açt›¤› belirtilerek, ölüm oruçlar›n›n durdurulabilmesi için F Tipi hapishanelerde
uygulanan tecrit-tretman uygulamalar›na son verilmesi, bakanl›k taraf›ndan inand›r›c› ve somut ad›mlar›n
acilen at›lmas› talep edildi.
Müsteﬂar yard›mc›s› Ahmet
Hamsici ise, “sürekli tecritte” tutulan mahkumlar›n varl›¤›ndan bilgisi
olmad›¤›n›, kendisinin denetledi¤i
cezaevlerinde böyle bir sorunla karﬂ›laﬂmad›¤›n› söyleyerek, “talepleri
Bakan’a iletece¤ini” ifade etti.
Müsteﬂar yard›mc›s› ile görüﬂme
yapan heyet içinde; Ankara Tabip
Odas› Baﬂkan› Dr. Önder Oktay, ‹stanbul Tabip Odas› Yön. Kur. Üyesi
Dr. Ali Küçük, KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu Üyesi Ali Erdo¤an,
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesinden Av. ﬁükriye Erden ve D‹SK
Genel-‹ﬂ ‹stanbul 2 No’lu Bölge
Baﬂkan› Mehmet Karagöz yerald›.
Meslek örgütleri Ankara’ya gitmeden önce de, Behiç Aﬂc›’y› ziyaret ettiler. Direniﬂ Evi önünde yapt›klar› aç›klamada, tecrit sorununu
çözme ça¤r›s› yapan kurumlar ad›na
Dr. Ali Küçük konuﬂtu. Dr. Hüseyin
Devedüzen de, hekimlik mesle¤i
aç›s›ndan duyduklar› sorumlulu¤u
anlatan bir konuﬂma yapt›. Daha
sonra Aﬂc›’y› ziyaret eden heyet,
Ankara’ya hareket etti.

Dergimiz sayfalar›nda haberini
okuyaca¤›n›z gibi, Adalet Bakan›,
ülkemizin en büyük kitle örgütleriyle, sendikalarla, ayd›nlarla da görüﬂmekten kaçt›. Demagoji yapma
görevini müsteﬂar yard›mc›s›na havale ederek, sözlerinin mürekkebi
kurumadan, “üzülüyorum” aç›klamalar›n›n nas›l bir timsah›n gözyaﬂlar› oldu¤unu göstermiﬂ oldu.
Daha önce de tutsak aileleriyle,
ard›ndan ayd›n ve sanatç›larla görüﬂmekten kaçm›ﬂt› Cemil Çiçek.
Kimisi ‹stanbul’dan, kimisi Ankara’dan onlarca kitle örgütü temsilcisi, ayd›n, sendikac›, hekim, hukukçu, mühendis... biraraya gelerek, bu ülkenin yedi y›ld›r devam
eden bir sorununun çözümünü istemek ad›na, ilgili bakanla görüﬂmek
istiyorlar. Birçok tan›nm›ﬂ ayd›n,
sanatç› ile birlikte TMMOB,
KESK, ‹stanbul ve Ankara Tabip
Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas›, Ankara Barosu, ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müﬂavirler Odas›... ﬂeklinde liste uzay›p gidiyor.
Yani yüzbinlerce insan› temsil ediyor Adalet Bakan›’ndan randevu isteyenler. 122 insan›n hayat›n› kaybetti¤i bir sorunda, üç insan daha
ölümün s›n›r›nda diye hayk›r›yorlar,
“123 olmas›n” istiyorlar.
‹slamc› ve kimilerinin demokrat
diye pazarlad›¤› iktidar, tüm bu ça¤r›lara kulak t›kamaya devam ediyor.
Yüzbinleri temsil eden kurumlarla
görüﬂmekten kaçan Adalet Bakan›
yerine, onlarla görüﬂen müsteﬂar
yard›mc›s›, adeta dalga geçer gibi,
“sürekli tecritte kimsenin olmad›¤›n›” söylüyor. Demagog bürokrat;
oda, sendika temsilcilerini, ayd›nlar› aptal yerine koymaya kalk›ﬂ›yor.
Daha bir iki hafta önce Behiç
Aﬂc›’ya, “ölüm orucunu b›rakmas›n›, söyleyeceklerini baﬂka yollarla
söylemesini” tavsiye eden Cemil
Çiçek, bu ülkenin en sayg›n kitle
örgütlerinin temsilcilerini muhataps›z b›rakarak, asl›nda tavsiyesi
ile ne demek istedi¤ini ortaya koymuﬂ oldu. Çiçek istiyor ki, kamuoyunda ciddi bir etki yaratan Behiç

Adalet Bakan› SEND‹KALAR, ODALAR VE
AYDINLAR ile de görüﬂmedi

AKP NE YAPMAK ‹ST‹YOR?
Tabutlar üzerinde iktidar olmay› tercih edenler
eninde sonunda halk›n ve tarihin lanetini kazan›rlar
Aﬂc› direniﬂi b›raks›n, nas›l olsa
baﬂka yollarla seslerini duyurmaya
çal›ﬂanlar› dinlemeyiz, bas›n sansürle bo¤ar, böylece tecriti rahatça
sürdürürüz.
Bununla da yetinmiyor iktidar.
Yaﬂanan sansürü delmek için bar›ﬂç›l bir eylem gerçekleﬂtiren TAYAD’l›lara sald›r›yor, eylemi terörize ediyor ve 18’ini tutukluyor. Öte
yandan ‹stanbul’daki direniﬂ evine
yönelik tehlikeli planlar yap›yor,
onlarca kez denenen ancak baﬂar›s›z
olan bir yöntemden medet umarak,
Aﬂc›’ya zorla müdahale planlar› yap›yor.
Tüm bunlara, iktidarda oldu¤u
dört y›l içinde, tecriti a¤›rlaﬂt›ran
yasal de¤iﬂiklikleri, art›r›lan keyfi
uygulamalar› eklerseniz, karﬂ›m›za
bir tercih ç›k›yor.
AKP iktidar›, tabutlar üzerinde
iktidar olmay› tercih etmektedir.
Zulüm politikalar› ile muhaliflerini
bast›r›p, s›rt›n› emperyalistlere ve
ülke içindeki ç›kar odaklar›na dayayarak o koltukta oturmay› tercih
etmektedir. Ancak buradan tarihin
binlerce kez ispatlad›¤› bir gerçe¤i
hat›rlatmak isteriz AKP iktidar›na;
Tabutlar üzerinde iktidar olmay›
tercih edenler, eninde sonunda halk›n ve tarihin lanetini kazan›rlar.
122 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤i
bir sorunda, “böyle bir sorun yok”
diyerek, “ölenlerin boﬂ yere öldükleri” gibi bir demagojiyi pekala yapabilirler. Karﬂ› ç›kanlar› polisle,
mahkemelerle susturmaya, sansürle
seslerini bo¤maya da yeltenebilirler. Önceki iktidar›n yapt›¤› gibi, direniﬂi k›rmak için hukuk d›ﬂ›, gayri
meﬂru birçok yola da baﬂvurabilir15
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ler.
Ama iktidar ne inkarla gerçe¤i
de¤iﬂtirebilir ne de bu demagojilere
kimseyi inand›rabilir. Bask›dan sonuç al›namayaca¤› ise herkesçe bilinmektedir. Direniﬂi k›rma gibi bir
hayali akl›ndan bile geçirmemesi
gerekti¤ini hem bu iktidar hem de
“devletin zirvesi” anlam›ﬂ olmal›d›r. Umar›z devrimci irade ile baﬂa
ç›kamayacaklar›n› görmüﬂlerdir.
Direniﬂ, ancak tecritin ortadan kald›r›lmas› ile biter.
“Devlet gazetesi” Hürriyet’e
karﬂ›-kampanya manﬂetleri att›rarak, kelaynak gibi kalm›ﬂ birkaç faﬂist köﬂe yazar›na F Tipleri methiyeleri düzdürerek, direnenleri ﬂaibe
alt›nda b›rakmaya çal›ﬂarak, F Tiplerinin zulüm yuvas› oldu¤u gerçe¤i
tersyüz edilemez. “Terörizm” demagojisi ile en geri kesimlere hitap
ederek elde edilebilecek hiçbir ﬂey
yoktur. Çünkü ortada 122 ceset var,
122 insan. Ve hiçbir manﬂet, hiçbir
yalan, hiçbir demagoji bu cesetleri
ortadan kald›racak kadar güçlü de¤ildir. Devlet gazetesinin “gündem
yaratma gücü” bile, böyle bir tablo
karﬂ›s›nda acizdir.
AKP iktidar› bask›dan, inkardan
medet ummay› b›rakmal›d›r. Tüm
bunlar çözümsüzlük ve güçsüzlü¤ün itiraflar›d›r, herkesin en a¤›r iﬂkence yöntemi olarak kabul etti¤i
bir insanl›k suçunun üzerini böyle
örtemez.
AKP iktidar›n›n da önünde iki
seçenek bulunmaktad›r.
Ya “çözecek”, ya da tabutlar
üzerinde iktidar olma tercihinde
›srar ederek, halklar›n ve tarihin
lanetini kazanacak.

‘Tecrit Analar›n Gözyaﬂ›d›r’
Ankara, Antalya, Malatya, ‹zmir, ‹stanbul, Hatay, Adana ve Mersin’de
düzenlenen oturma eylemlerinde, tecrite son verilmesini isteyen TAYAD’l›lar, tecrit kald›r›lmadan direniﬂin bitmeyece¤ini dile getirdiler.
Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda
oturma eylemini sürdüren TAYAD’l›lar, bu hafta da tutsak mektubu okudular. “Tecrite Son” yaz›l›
pankart ve dövizlerin aç›ld›¤› eylemde, temsili hücre maketi içinde
aç›klama yapan Ayﬂe Arapgirli,
“122 ölüme yenilerinin eklenmesini
önlemek için önümüzde çok zaman
kalmad›. 7 y›l tecrite karﬂ› mücadelede herkesin yapabilece¤i bir ﬂeyler oldu¤unu gösteriyor” dedi.
Arapgirli’nin aç›klamas›ndan
sonra müzisyen Vedat Ülger, Uﬂak
Hapishanesi’nde ölüm orucunu sürdüren Sevgi Saymaz’›n mektubunu
okudu. Öncesinde k›sa bir konuﬂma
yapan Ülger ﬂunlar› kaydetti: “‹nsan olman›n onuru bu parmakl›klardan geçecekse insan olmaya devam edece¤iz. Burada yap›lan eylemin küçük bir az›nl›¤›n eylemi olarak düﬂünülmektedir, yan›l›yorlar.
Bir gün mutlaka bir ﬂekilde bu parmakl›¤›n arkas›nda olabilirler. Yaﬂas›n ölüm orucu direniﬂi.”
Antalya’da her Pazar oldu¤u gibi, 19 Kas›m günü de K›ﬂlahan
Meydan›’nda toplanan TAYAD’l›lar, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› açarak Ölüm Orucu
direniﬂçilerinin foto¤raflar›yla K›ﬂlahan Meydan›’na kadar yürüdüler.
Burada iktidara seslenerek tecritin
kald›r›lmas›n› isteyen bir aç›klamada bulunan TAYAD’l›lar, daha sonra Aﬂc›’n›n bir aç›klamas›n› okudular ve oturma eylemi yapt›lar.
Malatya HÖC üyeleri ise, ayn›
gün AKP il binas› önünde yapt›klar›
eylemde, F Tiplerinde yaﬂanan
gasplar› hat›rlatarak, tecritin kald›r›lmas›n› istediler. Aç›klamay› okuyan Nurcan Hanbayat, “Tecrit
ölümdür, iﬂkencedir... Tecrit analar›n gözyaﬂ›d›r,” diye konuﬂtu. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”

sloganlar› at›lan aç›klama sonras›,
bin adet bildiri halka da¤›t›l›rken,
polisin insanlar›n elinden bildirileri
zorla alarak y›rtt›¤› görüldü. Aman
kimse tecriti duymas›n!
‹zmir’de 18 Kas›m günü Kemeralt› giriﬂinde yap›lan eyleme, ESP,
Partizan, Ege 78’liler Derne¤i, SDP
de destek verdi. “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› ve Behiç
Aﬂc›, Sevgi Saymaz, Gülcan Görüro¤lu’nun resimlerinin taﬂ›nd›¤›
aç›klamada, Adalet Bakan›’n›n odalar ve demokratik kitle örgütlerinin
temsilcileri ile görüﬂmemesi eleﬂtirilerek, “Kaçmak sorunu çözmeyecektir. Adalet Bakanl›¤› hala insan
hayatlar› üzerinden pazarl›k yap›yor” denildi. Daha sonra 5 dakikal›k
oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar,
Sevgi Saymaz’›n mektubunu okudular.
‹zmir’de ‘Tecrite Son’ slogan›n›n yükseldi¤i bir baﬂka eylem yeri
ise, Buca Forbes. 180 gündür oturma eylemi ve gruplar halinde açl›k
grevini sürdüren TAYAD’l›lar, 19
Kas›m günü bir etkinlik düzenlediler. Forbes’te sürdürdükleri eylemin
nedenini anlatan TAYAD’l›lar, Grup
Gün›ﬂ›¤› türküleriyle direniﬂ halaylar› çektiler. Etkinlikte bir konuﬂma
yapan Ömür Cerraho¤lu, “180 gündür tecritin kald›r›lmas› sesimizi ço¤altmaya çal›ﬂ›yoruz. Tecriti kald›rana kadar Forbes direniﬂ mevzisinde ilk günkü kararl›l›¤›m›zla direnece¤iz. Selam olsun Gülcan Görüro¤lu’ na, Behiç Aﬂc›’ya, Sevgi Saymaz’a Selam Olsun tecrite karﬂ› büyük direniﬂte bayraklaﬂan 122 insan›m›za… Selam olsun aln› k›z›l
bantl›lara...” ﬂeklinde konuﬂtu.
Antakya Belediye Park›’nda
oturma eylemine devam eden Hatay
TAYAD’l›lar, bu hafta da Ulus
Meydan›’nda yapt›klar› eylemle
16
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tecritin kald›r›lmas›n›
istediler. 17 Kas›m günü 39. kez yap›lan eylemde konuﬂan Niyazi
Harnubo¤lu, ölüm orucu
direniﬂçilerinin git gide
ölüme yaklaﬂt›klar›n› ha-

t›rlatarak, “yaﬂanacak her ölümden
baﬂta AKP Hükümeti olmak üzere
tüm göz yumanlar, milletvekilleri,
tecriti onaylayanlar sorumludur”
dedi.
Samsun TAYAD’l› Aileler, her
cumartesi yapt›klar› oturma eylemlerine, 18 Kas›m’da da devam ettiler. Süleymaniye Geçidi’nde toplanan aileler, “Tecrite Son” pankart›
açt›lar. Aç›klamay› yapan Hasan
To¤an, tecrite karﬂ› mücadelede ayn› zamanda açl›k grevlerine devam
ettiklerini hat›rlatarak, 14 Kas›m’dan bu yana Hüseyin Aktaﬂ’›n
10 günlük açl›k grevinde oldu¤unu
dile getirdi. Eyleme Aktaﬂ da, “Tecritin Kald›r›lmas› ‹çin Süresiz Açl›k
Grevindeyiz” yaz›l› önlük giyerek
kat›ld›. 5 dakikal›k oturma eylemi
yapan TAYAD’l›lar daha sonra Çiftlik Caddesi’nde bildiri da¤›tt›lar.
Ayr›ca Samsun HÖC taraf›ndan;
"Avukat Behiç Aﬂc› Ölüm Orucunda, Bir Ana Ölüm Orucunda, Tecrite Son" sloganlar›n›n yerald›¤› çok
say›da yaz›lama yap›ld›¤› ö¤renildi.
Mersin’de TAYAD’l› Aileler’in,
insanl›k suçu olan tecriti anlatmak
amac›yla 39 haftad›r yapt›klar› oturma ve mektup okuma eylemine 20
Kas›m günü de devam edildi. “Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar” yazan pankart›n, direniﬂçilerin foto¤raflar›n›n ve “Tecrite Son” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, Taﬂ Bina
önünde “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur, Behiç Aﬂc› Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur”

Yurtd›ﬂ›nda açl›k grevleri sürüyor
Hapishanelerde uygulanan tecrite karﬂ› mücadele, ülke s›n›rlar› içinde bir çok kentte sürdü¤ü gibi, yurtd›ﬂ›nda da devam ediyor.
Avrupa’da TAYAD Komite’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u açl›k grevi zinciri, 13-19 Kas›m tarihleri aras›nda Hamburg’da sürdürüldü. 14 kiﬂinin açl›k grevine kat›ld›¤› Hamburg’da birçok bölgeye yap›lan
afiﬂler ve bildirilerle tecrit anlat›l›rken, açl›k grevi
eylemi 19 Kas›m’da Anadolu-Der’de yap›lan top- Hamburg
lant› ile sona erdi.
Kampanyay›, Hamburg Hapishanesi’nde tutsak olan ‹lhan Yelkuvan’›n
da 1 haftal›k açl›k grevi yaparak destekledi¤i ö¤renildi.
Hamburg’un ard›ndan nöbeti devralan Köln’de ise, 20 Kas›m’dan itibaren bir haftal›k açl›k grevine baﬂlayan TAYAD Komite üyeleri, Dom Kilisesi önünde yapt›klar› aç›klamada da, tecriti ve direniﬂi anlatt›lar.
Ayr›ca Köln’de 21 Kas›m günü tutsak yak›nlar› taraf›ndan, Köln'ün iki
merkezi yerine Türkçe ve Almanca pankartlar as›ld›. Pankartlarda: "Türkiye
Hapishanelerinde Avrupa Birli¤i’nin Deste¤iyle 122 ‹nsan Öldü, 600 kiﬂi
Sakat Kald›" ve "Ölüm Orucu 122 ﬁehit, 600 Gaziyle 7. Y›l›nda. Kahramanlar Ölmez, Halk Yenilmez" sloganlar› yerald›.
sloganlar› at›ld›. Bir tutsak mektubunun da okundu¤u eylemde aç›klama yapan Deniz Kutlu, “gelin hep
birlikte bize dayat›lan tecrit iﬂkencesine karﬂ› mücadele edelim ve
Gülcanlar’›, Behiçler’i, Sevgiler’i
yaﬂatal›m” diye seslendi.
Eskiﬂehir'de direniﬂin sesini
alanlara gençlik taﬂ›d›. 18 Kas›m’da
Adalar Migros önünde aç›klama yapan Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyeleri, "3 ‹nsan Daha Ölüyor, Tecrite
Son” yaz›l› pankart ve dövizleri taﬂ›d›lar. Dernek ad›na konuﬂan Sevgi
Daylan, üç direniﬂçinin ölüme ad›m
ad›m yaklaﬂt›klar›n› hat›rlatarak,
“44 kiﬂinin ölümüyle sonuçlanan

TAYAD'l› Aileler’in, geçen hafta baﬂlatt›klar› ve her cumartesi yap›laca¤›
kaydedilen açl›k grevlerinin ikincisi gerçekleﬂtirildi. TAYAD’l›lar, 18 Kas›m’da Bak›rköy Özgürlük Meydan›, Taksim ve Kad›köy meydanlar›nda
kitlesel olarak bir günlük açl›k grevi eylemi yapt›lar.
Taksim Metro Dura¤› önünde, “Tecriti Kald›rmak ‹çin Açl›k Grevindeyiz,
F Tiplerinde Tecrit Var" yaz›l› pankartlar açan TAYAD'l›lar, ölüm orucu direniﬂçilerinin resimlerini de ast›lar. Eylemin baﬂlamas›n›n hemen ard›ndan polis resim ve pankartlara müdahale etti. Buna karﬂ›n eylemlerini sürdüren TAYAD’l›lar, yüzlerce insana tecriti anlatt›lar ve Mecidiyeköy’e kadar 8 bin bildiri da¤›tt›lar.
Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda da ayn› pankart ve dövizleri açan TAYAD’l›lar, ö¤le saatlerinde bir aç›klama yaparak, “Tecrite Son” dediler.
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sel felaketi için abartmay›n diyen
halka ve sorunlar›na yabanc›laﬂm›ﬂ
kör zihniyet ölümlerin sorumlusudur. Üç insan daha ölüyor, onlar›
yaﬂatmak ellerimizde” dedi.
Babaeski’de ise, Halkevi’nde
"Hapishaneler ve Tecrit" konulu bir
söyleﬂi gerçekleﬂtirildi. 19 Kas›m
günü düzenlenen söyleﬂide, hapishaneler tarihi, tecritin di¤er ülkelerde uygulan›ﬂ› ve direniﬂler, tecritin
insan üzerindeki etkileri anlat›ld›.
1 May›s Mahallesi’nde bulunan
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’nde
ise, 19 Kas›m’da, direniﬂi anlatan
Umut Ya¤muru isimli film gösterimi yap›ld›.

Meydanlarda
açl›k grevleri

Ya zafer, ya ölüm
diye ç›kt› yola
122 yoldaﬂ› gibi..
Yolculu¤unun 200.
Gününü aﬂt›.
ﬁimdi ölüme de,
zafere de daha yak›n.
Ya ölümü kucaklayacak
bu yolun sonunda,
ya zaferi...

“Gün gelir...” diye baﬂlar söylenceler, “Gün gelir...” diye söylenir
marﬂlar...
Gün geldi, bir ana ç›kt› yola, iki
çocu¤unun yan›baﬂ›nda, ömrünün bahar›nda. Gün geldi, bir
ana Çukurova’n›n bereketli topraklar›nda açl›¤a yatt›
Bir ana yat›rd› bedenini açl›¤a;
iki k›z›n› büyüttü¤ü sütü gibi ak
yar›nlar› b›rakmak için çocuklara...
Haz›rl›¤›n› yapt›, inanç, fedakârl›k ve kararl›l›kla dolu ç›k›n›n›
s›rt›na vurup, sesine ses, solu¤una soluk katt› direnenlerin.
Yolunu gösteriyordu Halil'in
alevlerin içinde gürleyen sesi.

U¤ur'un direnci, Yusuf'un coﬂkunlu¤u
ﬂimdi onun yürüyüﬂünde birleﬂiyordu...

200.
Gün

‹nan›yor, açl›¤›yla yenecek zulmü. Buyur ediyor ölümü koynuna; biliyor ki, açl›¤›n koynunda
zaferi büyütüyor.
Açl›¤›n koynunda yol almaya
devam ediyor Gülcan.
Bu yol Gülsümanlar’dan, ﬁenaylar’dan, Gülcanlar'dan yar›nlara
uzanan bir köprüdür.
Bu yol Anadolu halklar›n›n destanlar›n›n yoludur.
Arap halk›n›n yi¤it k›z›, sen bizimlesin, biz seninle.
Arﬂ›nlayaca¤›z bu yolu sonuna
18
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kadar. Ç›kt›¤›m›z hiçbir yoldan
geriye dönmedik bugüne kadar.
Hiçbir yürüyüﬂümüzü yar›m b›rakmad›k. Bu defa da yar›m kalmayacak.
Hücrelerden, direniﬂ evlerinden,
ovalardan, da¤lardan, sokaklardan ve meydanlardan; nereleri
aﬂmak gerekiyorsa, oralar› aﬂ›p
birlikte varaca¤›z menzile...
Bekle bizi Toroslar’›n doruklar›nda, bekle bizi Asi'nin coﬂkun
ak›ﬂ›nda, bekle Akdeniz'in h›rç›n
dalgalar›nda... Geliyoruz öle vura, vura öle.. Yürüyoruz barikatlar› yara yara...

“Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur” sloganlar›n›n bir saat boyunca
‹nönü Park›’nda yank›land›¤› TAYAD eyleminden sonra Direniﬂ
Evi’ne do¤ru yola ç›kaca¤›z. Ama
öncesinde direniﬂin sesinin yank›land›¤› baﬂka bir yere u¤ruyoruz
ayak üstü. Temel Haklar’›n 2.’sini
düzenledi¤i Çukurova Halk Kültür
Festivali’nde bir stant da Gülcan’a
ayr›lm›ﬂ. Yan›nda iki k›z›yla foto¤raf›n›n oldu¤u afiﬂ Adana’n›n en iﬂlek yerlerinden birinde bak›yor binlerce insana. Tecrit yok diyenlere
inat dünden beridir birkaç bin insan
daha merakl› gözlerle bak›p o afiﬂe,
“bu kim, ne istiyor, yan›ndakiler
kim?” diyerek tecriti, direniﬂi ve
ölüme atan bir ana yüre¤ini tan›d›.
Yürüyoruz dura¤a do¤ru. Cami
önündeki yaﬂl› ve ﬂiﬂman kad›n kuca¤›nda salya sümük oturan bebe¤i
ara s›ra yukar› kald›rarak “Allah r›zas› için…” diyor tiz bir sesle. ‹lerdeki kuyru¤un bankan›n önünde üç
kuruﬂluk maaﬂ için sabah›n köründen beridir bekleyen emeklilerimize
ait oldu¤unu biraz daha yaklaﬂ›nca
görüyoruz. Yazdan kalma s›cak bugünde inﬂaattaki iﬂçilerin hepsinin
yüzü terli. Y›llard›r bina inﬂa etmelerine ra¤men baﬂlar›n› sokacak bir
gecekondular› bile olmayan iﬂçilere
birkaç saniye bakt›ktan sonra nihayet dura¤a geldik. ‹ﬂte üzerinde ﬁakirpaﬂa yazan dolmuﬂ da geldi. Bal›k istifi dolmuﬂta yan›m›za genç bir
k›z ö¤renci oturuyor. Müge’ye çok
benziyor. 14 yaﬂ›ndaki bu k›za Müge’ymiﬂ gibi dalarken gözlerimiz,
Gülcan’›n hayat hikayesi beliriyor
gözlerimizin önünde. Yaﬂam›n zorluklar›na daha okul ve oyun ça¤›nda
“merhaba” diyen 14’ündeki Gülcan. Daha çocukken çocuklar›n›n
yükü omuzlar›nda savaﬂmay› ö¤renen Gülcan...
14 ve 15 yaﬂ aras›ndaki savaﬂtan
yeniyi temsil eden 15 yaﬂ›n galip
gelmesiyle baﬂlayan yaﬂam maratonu ve yeninin zaferleriyle gelinen 34. yaﬂ› Gülcan’›n. Bu
savaﬂ sürüyor, 34 yerli yerinde ama ortada zaferi
kesin kazanacak olan 35
yok. Yeni ad›na Gül-

‘O Kap›lar
Aç›lacak
Tecrit
Kalkacak!’
can’la buluﬂamama ihtimali onun
da boynunu büküyor. Gülcan’›n sadece yaﬂ› de¤il, her hücresinde yeniye dair, güzel yar›nlara dair milyonlarca atom oldu¤unu bilse belki
bu kadar üzülmeyecek...
“Trafo dura¤›nda inecek var” sesiyle kendimize geliyoruz. Buras›
bizim de inece¤imiz yer. Gülcan’›n
evine giden birkaç yüz metrelik k›sa yolda Anadolu kokan insanlar ç›k›yor karﬂ›m›za. Bulgur pilav› kokular›n›n yükseldi¤i k›sa yolculuktan sonra 199 gündür yemek kokusunun olmad›¤› ve sofran›n yere hiç
inmedi¤i Direniﬂ Evi’ndeyiz. Gülcan’›n odas›n›n pencerelerinin kapal› olmas› ve aﬂa¤›daki arkadaﬂlar›n k›s›k sesle a¤›zlar›ndan ç›kan
“merhaba” laf›ndan Gülcan’›n hala
uyanmad›¤›n› tahmin edebiliyoruz.
Parmak uçlar›m›za basarak ve f›s›ldaﬂmal› konuﬂmalar eﬂli¤inde
destek açl›k grevinde olan Hasan
Karabey ile sohbet ediyoruz. “Asl›nda söylenecek fazla bir
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ﬂey yok. Gülcan Abla bedeniyle söylüyor her ﬂeyi... Gülcan Abla, Behiç
Abi ve Sevgi Abla 123. ölüm olmas›n diye buraday›m. Zaferi biz kazanaca¤›z.” Yüzlerce sayfaya s›¤abilecek bir aç›klamay› çok k›sa ve net
yap›yor Hasan. Hiçbir pürüz kalmam›ﬂ art›k bu direniﬂte, her ﬂey ve
herkes saf›n› seçmiﬂ.
Gülcan son günlerde yutkunma
zorlu¤u çekiyor. Tükürü¤ünü bile
yutarken çok zorlan›yor. Buna bir
de zaten var olan ama son günlerde
çok ﬂiddetlenen mide sorunlar› eklenmiﬂ durumda. “Dün gece ölece¤imi sand›m. Midemdeki a¤r› ve
yanma art›k dayan›lmaz bir hal ald›” diyen Gülcan’›n çekti¤i ac›lar›
en iyi yüzü anlat›yor asl›nda. Gülmenin ve kahkahalar›n en çok yak›ﬂt›¤› o yüzün sahibi art›k eskisi gibi olam›yor. Dile kolay yar›n tam
200 gün olacak.
‘96 Ölüm Orucu için yap›lan bir
bestede “iste¤i bir avuç kar olsa
yoldaﬂlar› bir ç›rp›da al›p gelecekti” der. Gülcan ﬂimdi avuçlar›nda
tutuyor kar›. Toroslar’dan istedi¤i
ve bugün getirilen kar ﬂimdi Gülcan’›n ellerinin alt›nda. Akdeniz insan›n›n en hasretliklerindendir kar.
Onca bereketi, onca güzellik ve bollu¤u ba¤r›nda saklayan bu topraklar
gel gör ki birkaç on y›lda bir kar
ya¤mas›na izin verir üzerine. “Kar›n ya¤d›¤›n› görmeyi çok isterdim”
diyor Gülcan. Mümkün mü; senin
incelen bedeninden yükselen ateﬂ
koca buz da¤lar›n› eritecek cinsten

iken, mümkün mü 3-5 kar tanesinin
buralara yaklaﬂmas›? Bir ara kar topu yap›p f›rlat›yor arkadaﬂ›n birine.
Uzun süreden sonra sanc›l› yüzdeki
çizgiler gülümsemeyle doluyor.
Ama fazla sürmüyor tabii.
Neyse en az›ndan yan›nday›z ve
yata¤›nda da olsa sohbet ediyoruz
kendisiyle, dün gece gördü¤ü rüyay› anlat›yor. “U¤ur’la (U¤ur Türkmen. Ölüm orucu ﬂehitlerinden) beraberdim. U¤ur Lübnan’dan gelmiﬂti. Oradaki direniﬂe yard›m için
gitmiﬂ. Ben de onunla gitmek istedi¤imi söyledim. Ama O kabul etmedi. Ben ›srar ediyordum. Ben de gelece¤im diye. Ama ›srarla ‘hay›r burada da direnmek laz›m. Sen burada
kal›p diren’ diyordu bana. Sonra bir
nar a¤ac› gördüm…” diye devam
eden rüyas›. Ölmek ve ço¤almak.
Eksilirken artmak. Olmaz gibi görünen 7 y›ld›r oluyor iﬂte. Ölen 122
kiﬂi ama do¤anlar›n bundan çok çok
daha fazla oldu¤unu biliyoruz. Kimisi karanl›k uykulardan uyanarak,
kimisi yanl›ﬂ yollardan dönerek ve
kimisi yaﬂayan ölülerden yeniden
do¤arak yaﬂama yeniden ve umutla
ba¤lanan yüzler, binler. Binlerce insan aya¤a kalkm›ﬂ ve tecrite son diyor. Binlerce insan Gülcan ölmesin
diyor ama ölüm art›k bir soluk al›ﬂ
kadar yak›n ve bir o kadar kolay
Gülcan için. 122 belki 123 olacak.
Ama artan sadece tecritin ald›¤› can
say›s› olmayacak. Onunla beraber
umudu artanlar da olacak.
Ali Ekber Eren, Ercan Ayd›n ve
Burhan Berken geliyor. Bu halk› ve
tarihini notalara dökenler gelir de
ayn› ﬂeyleri ayn› tutkuyla ﬂiir dizelerine kaz›yanlar eksik olur mu hiç?
‹ﬂte Ruhan Mavruk ve iﬂte kavgan›n
bir baﬂka neferi Hasan Biber. Esmer
yan›¤› yüzü ve b›y›k alt›ndan gülümseyiﬂiyle onlar da “merhaba” diyorlar yata¤›ndaki Gülcan’a. Gülcan çok istemesine ra¤men ayakta
karﬂ›layam›yor onlar›. Sohbet s›cak
ve türkü tad›nda, ﬂiir tad›nda. Festival konuﬂuluyor, ‹stanbul’dan olanlar Behiç’i anlat›yor. Onlar da Gülcan’› fazla yormak istemiyorlar. Bu
uzun soluklu mücadelenin kritik ﬂu
evrelerinde yar›m soluk bile önemli

D‹REN‹ﬁ‹M‹N
200. GÜNÜNDEY‹M
DAHA KAÇ ‹NSAN ÖLECEK?
200 gün önce tecritin kalkmas› ve analar›n gözyaﬂlar›n›n dinmesi için baﬂlad›¤›m direniﬂim 200. gününe ulaﬂt›. Geçen bu süre içerisinde benim d›ﬂ›mda ayn› taleple
Ölüm Orucu’nda olan Av. Behiç Aﬂç› ve Sevgi Saymaz’la
beraber eylemimiz 7 y›ld›r kanayan bir yara olan tecriti
bir ölçüde tekrar tart›ﬂt›rmaya açt›.
Ölüm s›n›r›nBen 200. günüme bu ülke topraklar› ve üzerinde yada olmam,
ﬂayan her dinden, mezhepten, milliyetten halk›m›z›n gelece¤inin kararmamas› ad›na direndi¤imizin bilinciyle giiki k›z›m›n
riyorum. ﬁu an ölüm s›n›r›nda olmam, iki k›z›m›n bir dabir daha “anha “anne” diyememe ihtimallerini her geçen saniye daha
ne” diyemeda artt›rmaktad›r.
me ihtimal200 güne bakt›¤›m›zda tecrit zulmüne son verilmesi
noktas›nda da önemli bir yol ald›¤›m›z› söyleyebilirim.
lerini her geÖyle ki Adalet Bakan› Cemil Çiçek d›ﬂ›nda yan› baﬂ›ndaçen saniye
ki ve emrindeki kurmaylar›n›n dahi art›k tecriti savunma
daha da artgibi bir ﬂanslar› kalmam›ﬂt›r.
Bu gerçe¤i er ya da geç Adalet Bakan› da kabullent›rmaktad›r.
mek zorunda kalacakt›r. Ama ilk günden beridir söyledi¤im bir nokta var; Adalet Bakan› bu gerçekli¤i ve zorunlulu¤u yeni ölümlerle mi görecek, yoksa bunun için 122 tabut yeterli mi
olacak? ﬁunun art›k görülmesi gerekiyor; ben ve di¤er direniﬂçiler tecrit sürdü¤ü müddetçe eylemimizi sürdürece¤iz. 122 kez ispatlanan bu
gerçek bugün ölüm s›n›r›na gelen 3 insan taraf›ndan daha ortaya konmuﬂ durumda. Adalet Bakanl›¤›’n›n bu inad› devam etti¤i sürece yar›n
bizler de ölece¤iz. Bizim ölümümüzle Adalet Bakanl›¤› bu sorunu çözmüﬂ olacak m›? Elbette hay›r. Bizden sonra insan olman›n gere¤i bu
sorun karﬂ›s›nda baﬂkalar› dikilecek. ﬁu an ben, bir tutsak olan Sevgi
Saymaz ve bir avukat olan Behiç Aﬂç› bu gerçe¤i bedenleriyle anlat›p
çözüm isterken, yar›n belki bir doktor, belki bir baba ve kim bilir hangi
tecrit hücresindeki tutsaklar “tecriti kald›r›n” demeye devam edecek.
Yani bu sorunun çözülmesi d›ﬂ›nda baﬂka bir alternatif kalmam›ﬂt›r.
200. günüm vesilesiyle buradan Adalet Bakanl›¤›’na tekrar sesleniyorum. Yeni ölümler olmadan tecrit kald›r›ls›n.
Direniﬂimin 200. gününde sa¤l›k durumum giderek bozulurken, son
geliﬂmeler ﬂöyledir, Daha önce var olan uyku düzensizli¤i, Baﬂ a¤r›s› ve
dönmesi, aﬂ›r› yorgunluk, mide a¤r›s› ve bulant›s›, diﬂ etlerindeki sorunlar›m, aﬂ›r› kilo kayb›, asabiyet, sese ve kokulara karﬂ› aﬂ›r› hassasl›k,
kemik batmas›, vücutta morluklar, kol ve bacaklarda uyuﬂma, üﬂüme
gibi sorunlar›m artarak sürerken, görme kayb›, yutkunamama, ba¤›rsak
hareketlerindeki bozulma gibi yeni sorunlar da ortaya ç›km›ﬂ bulunuyor.
Bugün yap›lan kontrollerde; K‹LO: 37, NABIZ: 70, TANS‹YON: 75 / 52
ﬂeklinde olmuﬂtur.

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU
ﬁakirpaﬂa Mah. 37. Sok. No: Seyhan / ADANA
TEL: 0 322 432 60 66 CEP: 0 537 553 84 14
E-MA‹L: gulcangoruroglu@mynet.com
Ziyaret saatleri: 14.00 ile 22.00 aras›d›r
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2.’si düzenlenen Çukurova Halk
Kültür Festivali kapsam›nda Adana’da
konser için bulunan Ali Ekber Eren,
Ercan Ayd›n, Burhan Berken, ﬁair Ruhan Mavruk ve ﬁair Hasan Biber 19
Kas›m günü Adana Direniﬂ Evi’ndeydi.
direniﬂçiler için. Anlar›, saniyeleri
hesapl›yoruz art›k. Sanatç›lar›m›z
Gülcan’›n sevdi¤i türkülerle O’na
“hoﬂçakal” diyorlar. “Tecritin kalkt›¤› ve senin de ölüm orucunu b›rak›p sa¤l›¤›na kavuﬂtu¤un günlerin
bir an evvel gelmesini diliyoruz” diyen sanatç›lar u¤urlan›yorlar.
Salonun bir ucunda kafa kafaya
veren iki arkadaﬂ yaklaﬂan 200. Gün
haz›rl›klar›n› konuﬂuyorlar. Bu haz›rl›klar sürerken akl›m›zda hep
100. Gün var, o zamanki Gülcan’la
ﬂimdiki aras›ndaki fark. ‹yi hat›rl›yoruz; halay› k›sa tutan arkadaﬂa ﬂaka yollu k›zm›ﬂt› Gülcan, “daha yeni baﬂlad›k, davul zurna bu kadar
k›sa tutulur mu?” diye.
Yüzünde çekti¤in ac›lar›n ifadesi olan o bak›ﬂlar›n›n yerine gene
gülücüklerinin dolaca¤›n› bilsek de¤il bir, bin davul getir’iriz, bin halaya dururuz. Ama 200. Gün etkinli¤inde davul zurna olmayacak.
Son günlerde TV’lerde tecrit ve
direniﬂe iliﬂkin haberler artt›. Direniﬂ Evi’nde bu haberlerden ç›kt›¤›
anda sinek v›z›ldamas›na bile izin
yok. Herkes pür dikkat haberlere
odaklan›yor. ‹ﬂte onlardan biri daha,
Behiç yata¤›nda ve her zamanki
kendinden emin bak›ﬂlar›, babacan
ve mütevaz› konuﬂmas›yla en sa¤›r
kula¤›n bile rahatl›kla duyup anlayabilece¤i ﬂekilde anlat›yor. “O hücrelerin kap›lar›
aç›lacak. Bu
olmadan kimse ölüm orucunu b›rakma-

m› istemesin benden”. Haberi beraber izledi¤imiz Gülcan bak›ﬂlar›yla
onayl›yor Behiç’i. Sevgi e¤er izleyebildiyse eminiz o da onaylarcas›na kafas›n› sallam›ﬂt›r. “O kap›lar
aç›lacak, tecrit kalkacak”.
Refakatçilerden biri Betül ile konuﬂurken istemeyerek de olsa “benim de annem yok...” diyor. Ald›¤›
cevap o kadar hiddetli ki, “ama benim annem var” diyor ölüme giden
O anan›n k›z›. O art›k binlerce gencin, çocu¤un annesi. Fedakarl›k de¤il midir annelik, u¤runa ölebilecek
kadar sevebilmek de¤il midir bir
ﬂeyleri, annelik. O hepimizin annesi. Hepimiz için ölebilecek kadar bizi çok seven annemiz.
Analar›n ah›n› alan iflah olmazm›ﬂ. 7 y›ld›r yüzlerce, binlerce anaya bunca ac›y› yaﬂatanlar, bunca
kahr› reva görenler de iflah olmayacaklar. Tecrit hücrelerinde tuttuklar›
ve bir anne selam›n› çok gördükleri
iki sat›r mektubu yasaklayanlar elbette analar›n en keskin öfkesine ve
gazab›na u¤rarlar. Ve o analar›n
hakk›d›r binlerce kez lanet okumalar› bu ac›lar› yaﬂatanlara.
Analar›m›z›n gözyaﬂlar›yla somutlad›klar› ac›lar›, öfkeleri ve
umutlar› tam 199 gündür Gülcan’›n
bedeninde taﬂ›n›yor ﬂimdi. O beden
taﬂ›yor ﬂimdi yeryüzünün bütün
analar› ad›na öfkeleri ve umutlar›.
“Zal›m zamanlarda önce analar düﬂer” iken topra¤a, o topraktan filizleniyor ve filizlenmeye de devam
edecek, analar›n ah›n› yerde koymayacak olan yar›nlar ve o yar›nlar›n
mutlak sahipleri.

Hasan Karabey, Görüro¤lu’na destek olmak için,
16 Kas›m’dan itibaren 5 günlük açl›k grevine baﬂlad›. Karabey, eylemine iliﬂkin olarak, “Gülcan Abla,
Behiç Abi ve Sevgi Abla 123. ölüm olmas›n diye buraday›m. Zaferi biz kazanaca¤›z” diye konuﬂtu.
21
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200. GÜN ETK‹NL‹⁄‹
Gülcan Görüro¤lu’nun 20 Kas›m’da ölüm orucu direniﬂinin 200.
Gününe girmesi nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Direniﬂ Evi’nin
koﬂullar› nedeniyle ancak 40 kiﬂinin kat›labildi¤i etkinlik, Büyük Direniﬂ ﬂehitleri için yap›lan sayg›
duruﬂu ile baﬂlad›.
Direniﬂ üzerine konuﬂmalarla
devam eden etkinlikte, ﬂair Hasan
Biber ﬂiirler okudu.
Sa¤l›¤› giderek bozulan Gülcan, belli bir aﬂamadan sonra etkinli¤e kat›labildi. Dakikalarca
ayakta alk›ﬂlanan
Gülcan,
yapt›¤› konuﬂmada,
tecrite karﬂ›
mücadelede daha ›srarc› olunmas› ve daha
güçlü
eylemler
yap›lmas›
üzerinde
durarak
ﬂunlar› söyledi:
“Tecrit mutlaka kalkacak. Bundan kimsenin kuﬂkusu yok. Ama
bu sadece benimle, Behiç A¤abey’le veya Sevgi’yle olacak bir
ﬂey de¤il. Bu noktada hepimize
daha fazla iﬂ düﬂüyor. Hiç kimse
ölümü istemez. Kimse için ölüm
kolay bir ﬂey de¤il. ﬁu an kendimi
biraz iyi hissetti¤im için aran›zday›m ama art›k bir saniyem di¤erini
tutmuyor. Üçümüz de ölüm s›n›r›nday›z art›k. Daha s›k› bir ﬂekilde
sar›larak mücadele etmeliyiz.”
Konuklar›n 200 günle ilgili de¤erlendirme ve düﬂüncelerini anlatmalar› ile devam edilen etkinlikte, Görüro¤lu’na hediyeler verildi
ve 200. Gün k›nas› yak›ld›.
Behiç Aﬂc›’n›n kazanma kararl›l›¤›n› ifade etti¤i mesaj›, “Behiç
Aﬂc› Onurumuzdur” slogan› ve alk›ﬂlarla karﬂ›lan›rken, etkinlik hep
bir a¤›zdan söylenen ‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’ marﬂ›yla son buldu.

ssociated Press (APUluslararas› Haber Ajans›) Ankara Temsilcili¤i
ani bir geliﬂmeyle Türkiye gündemine girdi. AP’nin penceresinden
devasa iki pankart sark›yordu gündüz vakti, Türkçe ve ‹ngilizce yaz›l› taleplerle. Hiç kimse yabanc› de¤ildi bu taleplere. Ne Türkiye Halk›, ne polis, ne devlet, ne bas›n ne
de AB... Hiç kimsenin yeni duydu¤u bir ses de¤ildi bu. 7 y›ld›r en gür
sesle hayk›r›lan, usanmadan yorulmadan, umutsuzlu¤a kap›lmadan
dile getirilen bir talepti bu: “Tecrite
Son.” 29 TAYAD’l› tüm dünyaya “F
Tipi Hapishanelerde 122 ‹nsan Öldü
Tecrite Son” diye hayk›r›yordu.
Ankara’da bu geliﬂmeler yaﬂan›rken ‹stanbul’da Av. Behiç Aﬂc›
sesini duyurmaya çal›ﬂ›yordu ﬁiﬂli’deki evinden. Direniﬂinin 230.
Gününde bir bas›n aç›klamas› yaparak Direniﬂ Evi’ne ve kendisine yap›lan herhangi bir operasyonda,
müdahalede “bu evden cesetlerimiz
ç›kar” diyordu. Behiç’e böyle dedirten geliﬂme ise polisin pervas›zl›¤›n›n bir sonucu. Direniﬂi yenemeyen devletin polisi, Behiç Aﬂc›’n›n
Sakarya’daki evine giderek gözleri
iyi görmeyen Behiç’in yaﬂl› babas›n› aldat›p bir ka¤›t imzalat›yor. Ka¤›tta Behiç’e “müdahale edilmesini
istedi¤i” yaz›yor ve yaﬂl› baba ne
oldu¤unu bilmeden imzal›yor. Ve
bu ka¤›ttan medet umuyor çaresizlik içinde. Bunu ö¤renen Behiç Aﬂc› hemen veriyor cevab›n›: “Bilincim aç›k. Kendi irademle ölüm orucunday›m. Herhangi bir müdahalede buradan hepimizin cesedi ç›kar.”
Bu kararl›l›k 7 y›ld›r süren iradenin
sonucu. “Hepimizin cesedi ç›kar”
diyor Behiç en gür sesiyle. Kararl›l›¤› gözlerinden okunuyor. Armutlu’dan yükselmiﬂti bu söz y›llar ön-

A

destek
açl›k
grevleri
gruplar
halinde
devam
ediyor

ce. Bir de 7 y›l önce tellerle çevrilmek ve etkisiz tepkisiz bireyler yarat›lmak istenen bir ülkenin hapishanelerinden. Ve 122 kezdir cevab›
ayn› dille verildi.
Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan
evde avukatlar›n fazla olmas› dikkatimizi çekiyor. Meslektaﬂlar›yla
dayan›ﬂmaya geliyorlar ve zorla
müdahaleye karﬂ›lar hepsi de. Yaln›z b›rakm›yorlar savunman›n hakl›
sesini. Türkiye gerçekli¤inin fark›nda hepsi. Bu nedenle faﬂizmden her
ﬂeyi bekliyorlar, herkes gibi. Tav›rlar› net. Müdahale de¤il çözüm istiyorlar. Ankara’dan destek için gelen
Av. Betül Koza¤açl› 6 y›ld›r ellerinden geleni yapt›klar›n› ve tecritin
halen ›srarla uyguland›¤›n› dile getirirken uzun zaman sonra sansürün
k›r›lmas›n› sevinçle karﬂ›lad›¤›n›
anlat›yor bize. Ankara ÇHD’de Behiç’le ilgili çok s›k sohbetler edildi¤ini ve genel olarak herkesin destekledi¤ini dile getirerek eve müdahale yap›l›rsa çözümün önünün t›kanaca¤›n› dile getiriyor.
Grup Yorum da yurtd›ﬂ›ndan
gelir gelmez Direniﬂ Evi’ne gelenlerden. Yurtd›ﬂ›nda konserlerde de
direniﬂçileri selamlam›ﬂ ve direnenlerin sesini Avrupa’dakilere ulaﬂt›rm›ﬂt›. Döner dönmez Behiç’in yan›nda soluklar›n› al›yorlar, yanlar›nda Avrupa’dakilerin selam› ve sanatç›lar›n 28 Kas›m’da yapmay›
planlad›klar› etkinli¤in afiﬂiyle beraber. Birol Topalo¤lu da destek ziyareti yaparak ‘yan›ndayiz’ diyen
sanatç›lardan. Direniﬂ s›cakl›¤›yla,
hakl›l›¤›yla ve kendini aﬂan görkemlili¤iyle herkesi çekiyor. Topalo¤lu da ilgiyle geliyor onurlu ayd›n›n yan›na. Tecritle ilgili görüﬂlerini
ald›¤›m›zda onu buraya getiren nedenleri de s›ral›yor, insanl›k d›ﬂ› uygulamalara karﬂ› duruﬂuyla sorumuzu cevapl›yor:
“Malesef yaﬂad›¤›m›z ça¤da hepimiz yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂ›z. Sadece
içerdekiler de¤il d›ﬂardakiler olarak
bizler de yaﬂam›m›zda yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂ›z ve yap›lan bu tür insanl›k
d›ﬂ› uygulamalardan haberimiz olmuyor. Ben sanatç› kiﬂili¤imle bu
tür direniﬂleri daha yak›ndan tan›22
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‘O Bize
Güç
Veriyor’
mak için f›rsat kolluyorum ama malesefki günümüzde dayan›ﬂman›n
çok ta hissedilmedi¤ini görüyoruz.
Bu anlamda Behiç Aﬂc›’n›n yapm›ﬂ
oldu¤u bu direniﬂ bizim için çok büyük anlam taﬂ›yor. Bizim için çok
önemli, de¤er veriyor bize, güç veriyor aç›kças›. Yani bir an önce F tipi cezaevlerinin kald›r›lmas› ve insan haklar›na dayanan daha iyi bir
uygulama yap›lmas›n› talep ediyorum. Bugün Behiç Aﬂc› ise yar›n biz
olabiliriz. Hiçbirimiz uzak de¤iliz
bu uygulamalara.”
“Bugün Behiç Aﬂc› ise yar›n biz
olabiliriz” sözüyle bir gerçe¤e vurgu yap›yor. Evet, Behiç yar›n biz olmayal›m diye bedenini ölüme yat›rmad› m› zaten? Bunu görebilmek,
hissedebilmek bile bizi harekete geçirmeye yetecektir. Süreç ne getirecek belirsiz. Tecrit Adalet Bakanl›¤›
isterse k›sa zamanda çözülebilir ya
da direniﬂçilere müdahale de edilebilir. 7 y›ld›r yaﬂan›lan gerçeklikler,
deneyimler var önümüzde.
Ama ﬂu da kesinki, yaﬂanan tüm
olumsuzluklardan, Adalet Bakanl›¤›
sorumlu olacakt›r. Ve hiçbir ﬂey art›k direniﬂin yönünü de¤iﬂtiremeyecektir. Direniﬂ kendi yata¤›ndan yoluna devam edecek. Onu hiçbir güç,
hiçbir set engelleyemeyecek...

‘Müdahale’ Planlar›na Aﬂc›’dan Cevap:

s ü rd ü r ü yoruz. Talebin insani oldu¤u
konusunda
kimsenin ﬂüphesi kalmad›. Adalet
Bakan› hariç. Ancak siyasi iktidar
bu insanl›k sorununu yine bildi¤i
yollarla çözmeye çal›ﬂ›yor. Operasyonla, katliamla, infazla. Nas›l ki
Armutlu’da kanla biten bir operasyon yapt›lar ﬂimdi de evimize karﬂ›
operasyon haz›rl›¤›ndalar.

“Buradan Cesetlerimiz Ç›kar”
Ölüm orucu eyleminin 230. Gününü dolduran Behiç Aﬂc›, eylemini
sürdürdü¤ü eve polis taraf›ndan
bask›n yap›laca¤› yönünde duyum
ald›klar›n› belirterek, “olas› bir
operasyonda buradan cesetlerimiz ç›kar” dedi. Avukat Aﬂc›, bu
durumun sorumlusunun ise Adalet
Bakanl›¤› olaca¤›n› vurgulad›. Behiç Aﬂc›, Kocaeli'nde yaﬂayan babas› Miktad Aﬂc›'ya polisler taraf›ndan, kendisine zorla t›bbi müdahalede bulunulmas› için imzalat›lan
belgeye iliﬂkin 20 Kas›m’da bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Aﬂc›, sözkonusu belgenin babas›na aldat›larak imzalat›ld›¤›n› belirterek, bunu kabul etmedi¤ini, t›bbi müdahalenin kiﬂinin kendi iradesine ba¤l› oldu¤unu kaydetti. Aﬂc›
ﬂöyle konuﬂtu:
“Babam ‹stanbul’dan gelen iki
polis taraf›ndan kand›r›larak bana
‘zorla t›bbi müdahale yap›lmas›’
konusunda belge al›nd›.
Eylemi tecritin kald›r›lmas› için

‹stanbul Polisinden giden iki polis; Adapazar›-Kocaali’de ikamet
eden babam› kand›rm›ﬂ ve bana,
‘Zorla t›bbi müdahale yap›lmas›’
için bir dilekçe alm›ﬂlard›r. Elbette
böyle bir dilekçenin hukuken geçerlili¤i yoktur. Hiç kimseye iradesine
ayk›r› olarak zorla t›bbi müdahale
yap›lamaz. Ancak siyasi iktidar›n
hukuk, yasalar umurunda de¤ildir.
Nitekim hapishanelerde yüzlerce insana zorla t›bbi müdahale yap›lm›ﬂ,
sakat b›rak›lm›ﬂlard›r. Ayr›ca babam verdi¤i ikinci bir dilekçe ile ilk
dilekçesini kand›r›ld›¤› için verdi¤ini belirtip baﬂvurusunu geri alm›ﬂt›r. Yani polisin mant›¤›na göre verilmiﬂ bulunan bir dilekçe de kal-

mam›ﬂ durumdad›r.
Bilincim ve ﬂuurum aç›k
ve yerinde
“Müdahale” acizolarak beyan
liktir, direnme hakediyorum ki;
k›na sald›r›d›r
kendi özgür
iradem
ile
Ölüm Orucu eylemi yap›yorum. Bir
talebim var. Eylemi ancak bu talebin kabul edilmesi durumunda bitiririm. Hiçbir t›bbi müdahaleyi istemiyorum ve kabul etmiyorum. Ancak tecritin kald›r›lmas› konusunda
somut ad›mlar at›lmas›ndan sonra
tedaviye baﬂlayaca¤›m.
Bu eve yap›lacak bir polis operasyonu hepimizin ölümü ile sonuçlan›r. Bunu herkes bilir ve anlayabilir. Bu nedenle siyasi iktidar› uyar›yoruz; bir operasyonda bu evden
cesetlerimiz ç›kar. Çözüm operasyon de¤il, tecritin kald›r›lmas› konusunda somut ad›m at›lmas›d›r.”
Behiç Aﬂc›’n›n ard›ndan konuﬂma yapan ÇHD Genel Sekreteri ve
Aﬂc›’n›n avukat› Selçuk Koza¤açl›
da iktidar›n art›k tecrit sorununu
çözmek zorunda oldu¤unu belirtti.

◆ Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), Ankara ve
‹zmir’de Aﬂc›’n›n yaln›z olmad›¤›n› hayk›rd›lar.
Ankara’da 18 Kas›m günü Yüksel Caddesi’nde yap›lan aç›klamada konuﬂan, Mehmet Ali Tosun, “ESP
olarak Av. Behiç Aﬂc›’n›n Ölüm Orucu eylemini selaml›yoruz, hapishanelerde uygulanan tecrit politikas›n›
protesto ediyoruz” dedi. “Hücre Tecrit Zulmüne Son
Özgürlük ‹stiyoruz” pankart› aç›lan eyleme, TAYAD’l›
Aileler, HÖC, ‹HD ve SDP de destek verdi. TAYAD
ad›na Semiha Eyilik’in de bir konuﬂma yapt›¤› aç›klamada, “Av. Behiç Aﬂc› Yaln›z De¤ildir, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
sloganlar› at›ld›.
ESP’liler, 17 Kas›m günü de ‹zmir Kemeralt› giriﬂinde, “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son Behiç
Aﬂc› Yaln›z De¤ildir” pankart› açarak eylem yapt›lar.
Üç direniﬂçinin resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde,
Adalet Bakan›’n›n ad›m
atmas› istendi.

Behiç Aﬂc› yaln›z de¤ildir
◆ ‹ﬂçi Birli¤i, Tekstil-Sen, Limter-‹ﬂ üyeleri Behiç
Aﬂc›’y› ziyaret ederek, direniﬂinin yan›nda olduklar›n›
dile getirdiler. Grup ad›na söz alan Tekstil-Sen yöneticisi Beycan Taﬂk›ran; tecrite karﬂ› bulunduklar› bütün
alanlarda insanlara Behiç Aﬂc›’y› ve direniﬂi anlatt›klar›n› ifade ederek, “Sizin bir ayd›n olarak baﬂlad›¤›n›z
bu direniﬂin hakl›l›¤›n› bugün herkes biliyor. Ve bu sorunun çözülmesi gerekti¤ini söylüyorlar” dedi.
◆ Halkevleri Genel Baﬂkan› Abdullah Ayd›n, Örgütlenme Sekreteri Samut Karabulut, ‹stanbul ﬁube
Yöneticisi Nuri Günan, ölüm orucunun 226. Gününde
gerçekleﬂtirdikleri ziyarette, Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂine
duyduklar› sayg›y› dile getirdiler.
Ayd›n, Aﬂc›’ya “direniﬂinin yan›nday›z” diye konuﬂtu ve çözümden
kaçan Adalet Bakan›’n› k›nad›klar›n› söyledi.
◆ Bahçelievler Temel Haklar
üyeleri, 16 Kas›m günü toplu olarak Behiç Aﬂc›’y› ziyaret ettiler.
23
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17. E¤itim Din ‹stismar› ve Tekellere Hizmet VAR!
ﬁuras›: E¤itimin Sorunlar› ve Demokratik Kat›l›m YOK!
mekanizma içinde seçilmiﬂ de¤illerdir. Keza bu ﬂurada ö¤renci gençlik
hiç temsil edilmemiﬂtir.
ﬁuran›n toplanmas›ndaki ve iﬂleyiﬂindeki anti-demokratiklik, do¤al
olarak ﬂuran›n ele ald›¤› konularda
da kendini göstermiﬂtir. E¤itim sisteminin gerçek sorunlar› tart›ﬂma
masas›na yat›r›lmam›ﬂt›r.
E¤itim sisteminin halk aç›s›ndan, halk gençli¤i aç›s›ndan sorunlar›n› ele almas›, zaten AKP’nin insiyatifindeki bir ﬂuradan beklenemez. Ama bu ﬂura o kadar e¤itimden kopuktur ki, düzenin kendisi
aç›s›ndan da ciddi olan sorunlar›,
örne¤in okullardaki ﬂiddeti bile
ele almam›ﬂt›r. Hatta, e¤itim kurumlar›n›n deprem karﬂ›s›ndaki dayan›ks›zl›¤› gibi tamamen hayati bir
sorun da bu ﬂuran›n gündemine giremedi. Çünkü baﬂta da dedi¤imiz
gibi, e¤itimin sorunlar›n› tart›ﬂma
ve çözme diye bir ç›k›ﬂ noktas› yoktur.
Peki ne yapt› bu ﬂura, ne iﬂe yarad› ve ﬂuradan geriye ne kald›, diye
sorulacak olursa, özeti ﬂudur:
Bir; sanki ﬂurada ele al›nan tek
konuymuﬂ gibi çok tart›ﬂ›lan
‹mam Hatiplilere üniversite
yolunu açmaya yönelik karar.
‹ki; ve bunun aksine, hiç
tart›ﬂ›lmayan ama e¤itimi metalaﬂt›rma yolunda önem taﬂ›yan kararlar.
Birçok kesim, AKP’nin ﬂuray› kendi amaçlar›na alet etti¤ini yaz›p söyledi. Do¤rudur;
ama YÖK’ten TÜS‹AD’a, CHP’ye
Yukar›daki foto¤raf, ﬁura’n›n ne kadar ve nas›l
kadar buna muhalebir “ﬂura” oldu¤unun da foto¤raf›d›r.
fet edenler, e¤itimin
Gerçekte orada ne bir düﬂünce üretimi, ne gersorunlar›na ne kadar
çek bir tart›ﬂma, ne de gençli¤in gerçek sorunilgililer? Bu noktada
lar›na çözüm arama gayreti yoktur. Olmad›¤› için
onlar›n da AKP’den
iﬂte böyle silme “kestirme” vaziyetindedirler....
farkl› olduklar› söyUyuklamalar›yla, uyan›k olmalar›n›n ﬁura’n›n
lenemez.
sonuçlar› aç›s›ndan hiç bir fark› ve etkisi yok;
AKP, sistemle
onlar da tercihlerini uykudan yana kullanm›ﬂlar!
çat›ﬂmay› göze al17. Milli E¤itim ﬁuras›, 13-17
Kas›m tarihleri aras›nda topland›. 7
y›ld›r toplanm›yordu ﬁura. Çünkü
düzen aç›s›ndan esas›nda bu tür ﬂuralar›n özel bir önemi yoktur. Bu tür
ﬂura veya kurultaylar›n, hangi konuda düzenlenmiﬂse, o konudaki
sorunlar›n çözümü için demokratik
kat›l›m mekanizmalar›n› iﬂletmekle
de ilgisi yoktur. Bunlar, ya iktidarlar›n çeﬂitli siyasi manevralar›na hizmet ederler veya, emperyalizmin ve
oligarﬂinin yürürlü¤e koyaca¤› kimi
politikalar›n “kamuoyuna” benimsetilmesi için arac› olurlar. Bu anlamda, 17. Milli E¤itim ﬁuras›’na
da bundan öte bir rol yüklemek,
do¤ru de¤ildir.
Milli E¤itim ﬁuras›; birincisi
milli de¤ildir. ‹kincisi gerçek bir ﬂura da de¤ildir. Milli de¤ildir; zaten
ﬂura da esas olarak emperyalizmin
dayatt›¤› e¤itim sistemini ad›m
ad›m uygulayan bir iktidar taraf›ndan düzenlenmektedir. ‹kincisi, kelime anlam›yla bir “ﬂura” olabilmesi için demokratik olmal›d›r. Bu ﬂura ise, anti-demokratiktir. ﬁurada
yeralan delegeler, demokratik bir
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mad›¤›, emperyalizmin ve oligarﬂinin istemedi¤i ad›mlar› atmama politikas› izledi¤i için, TBMM’deki
ezici ço¤unlu¤una ra¤men, ne türban konusunda, ne de ‹mam Hatipler konusunda taban›n›n istedi¤i düzenlemeleri gerçekleﬂtirmemiﬂtir.
AKP, art›k seçim sürecine girildi¤i
bir zamanda, bu ﬂurayla taban›na
yönelik olarak din istismar›n› devam ettirmiﬂtir. ﬂurada ‹mam Hatipliler’e uygulanacak katsay›larla ilgili karar›n anlam› budur.
As›l önemli olan, ‹mam Hatiplere uygulanacak katsay› tart›ﬂmalar›
aras›nda ise, emperyalist kültürü ve
mekanizmalar› e¤itim sistemine
yerleﬂtiren kararlar sessiz sedas›z
geçirilmiﬂtir.
Bunlar›n en dikkat çekici olanlar›, “–Okul öncesi e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas›nda özel sektörün teﬂvik edilmesi... –mevcut özel e¤itim
kurumlar›na devlet kredisi ve teﬂviklerinin art›r›lmas›... –‹lkö¤retimde özel sektörün yat›r›m yapmas›n›n özendirilmesi... –devletin e¤itimde özel sektörden hizmet sat›n
almas›n›n sa¤lanmas›... –ö¤rencileri yönlendirme mekanizmas›na patronlar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›....”
kararlar›d›r.
Milli E¤itim Bakan›, özel okullarda 300 bin boﬂ kapasitenin bulundu¤unu belirterek, özel okullarda devlet eliyle ö¤renci okutman›n,
kamu yat›r›mlar›ndan çok daha
ucuz olaca¤›n› savunurken, emperyalist tekellerin “e¤itimin özelleﬂtirilmesi” politikas›n›n avukat› olarak
konuﬂmaktayd›.
Laiklik konusunda “bayrak
açan” TÜS‹AD patronlar›, bu konularda herhangi bir muhalefette
bulunmad›lar do¤al olarak. El alt›ndan tebriklerini iletmiﬂlerdir.
YÖK’çüler de, “sistem altüst
olacak, buna izin vermeyiz” diye
ç›rp›n›yorlar, ama ﬂurada e¤itimin
özel sektöre daha fazla açmas›n›n

S öz g ençlikte:
da sistemi altüst edece¤ini görmezden geliyor. Niye? Çünkü, bu “altüst oluﬂ”tan YÖK de memnun.
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan 17. E¤itim ﬁuras›’na iliﬂkin yap›lan aç›klamada ise, tam da
bu noktaya de¤inilip ﬂöyle deniliyordu: “Bugün e¤itimin bu hale
gelmesinin as›l nedeni e¤itimin tekellerin hizmetinde ve düﬂünmeyen
tek tip insan yetiﬂtiren bir sistem
oluﬂudur. Bu niteli¤i de¤iﬂip de
halktan yana bilimsel bir e¤itim sistemi getirilmedikçe sorunlar birikmeye devam edecektir.”
K›sacas›, TÜS‹AD’›n, YÖK’ün,
CHP’nin ﬂuraya eleﬂtirilerinin ö¤rencilerin sorunlar› ve talepleriyle
ilgisi olmad›¤› ortada; onlar›n muhalefetlerinin nedeni, AKP iktidar›yla bu güçler aras›ndaki “oligarﬂi
içi iktidar kavgas›”d›r. “Bayrak
açar›z” diye AKP’yi tehdit eden
TÜS‹AD patronlar›, baﬂka aç›klamalar›nda bir dönem daha tek baﬂ›na AKP iktidar›na s›cak bakt›klar›n›
da söyleyebilmektedir. Önümüzdeki sürecin nas›l ﬂekillenece¤i yine
kendi aralar›ndaki iktidar kavgas›na
ba¤l› olacakt›r. Ancak her seferinde
unutulmamas› gereken, bu kavgada
gençli¤in, iﬂçilerin ve di¤er halk
kesimlerinin sorunlar›na yer olmad›¤›d›r. Bu sorunlar, onlar için en
çok bir istismar konusu olurlar.
Milli E¤itim Bakan› Çelik, ﬂuran›n kapan›ﬂ konuﬂmas›nda demagojiyi ifrata vard›rarak, “ﬂurada kat›l›mc› demokrasinin güzel bir örne¤inin sunuldu¤unu” söylüyordu.
Ö¤renci gençli¤in temsil edilmedi¤i, e¤itim emekçilerinin demokratik kat›l›m›n›n olmad›¤› bir yerde
olsa olsa “AKP usülü” demokrasi
olur. Temel Haklar Federasyonu, bu
demagojilere karﬂ›, aç›klamas›nda
net olarak ﬂu talebi dile getirdi:
“E¤itim sistemindeki bu anlay›ﬂ
de¤iﬂmeli, halktan yana paras›z bilimsel demokratik bir e¤itim verilmelidir. Y›llard›r bunun için mücadele eden ö¤renci gençli¤in hakl›
meﬂru talepleri dikkate al›nmal›d›r.”

göremeyen çocuklar› düﬂünmez;
onun tek derdi; para ve paras›na
para, gücüne güç
katacak olan iktidar›d›r.
Kapitalizm için
önemli olan halk›n ihtiyaçlar› ya
da gençlerin gelecek kayg›lar› de¤il; ihtiyac› olan "kalifiye eleman›" almakt›r. KPSS bunun bir yöntemidir ve ihtiyac› olan› seçer sistem. Geri kalan ister ertesi y›l boyunca bir KPSS kursunun kap›s›n›
aﬂ›nd›rs›n, ister ucuz iﬂ gücü olsun.
Ya da bunal›ma girsin, intihar etsin yeter ki kapitalizmin sömürü
çarklar› sorunsuz iﬂlesin.
Tüm bu çarp›kl›klar, problemler yetmiyormuﬂ gibi ﬂimdi de
yerleﬂtirme sonuçlar› yanl›ﬂ aç›klan›yor! Düﬂünün ki; binlerce insan›n kaderini belirleyen böyle
önemli bir s›nav›n sonuçlar› aç›klan›rken bu kadar kolay hata yap›labiliyor. ÖSYM Baﬂkan› Ünal
YARIMA⁄AN olay›n “teknik bir
hata!” oldu¤unu aç›kl›yor. Soruyoruz ÖSYM’ye: U¤runa intiharlar›n, bunal›mlar›n yaﬂand›¤›; insanlar›n yar›n›n› belirleyen bir s›nav›n
sonuçlar› aç›klan›rken nas›l bu kadar dikkatsiz davran›labiliyor?
Halbuki, s›nav sonucunun aç›kland›¤› 16 Kas›m sabah› 11.00'dan
11.30’a kadar ÖSYM sitesine 200
bin kiﬂinin girmesi bile olay›n ciddiyetini kavratmaya yetiyor.
Dedi¤imiz gibi bu düzen için aslolan sömürü çarklar›n›n iﬂlemesidir ve e¤itim sistemi de buna hizmet ediyor. KPSS benzeri s›navlar
bu sistemi pekiﬂtiriyor. Bizim gelece¤imizin kararmas› onlar için
önemsenecek bir durum de¤ildir.
Gelece¤imiz için mücadele etmekse bize düﬂüyor. Çaresizli¤in kuca¤›na itmek istiyorlar bizi. Kendini
çaresiz hissedenler, herhangi bir
haks›zl›¤a direnecek gücü de bulamazlar kendilerinde. Oysa biz, bu
ülkenin gençli¤i çaresiz de¤iliz. Bu
ülkenin gençli¤inin bir mücadele
ve örgütlenme gelene¤i var. Y›llarca okuduktan sonra gelece¤imizin bir s›nava hapsedilmesine
veya birilerinin birkaç saniyede
yapt›¤› bir hatan›n gelece¤imizi
karartmas›na izin vermeyelim.

KPSS Yanl›ﬂ Aç›kland›!
"2006-KPSS yerleﬂtirme iﬂlemlerinde tespit edilen bir hata nedeniyle sonuç aç›klamas› durdurulmuﬂ olup, iﬂlemler sonuçlan›nca
nihai durum aç›klanacakt›r".
Yukar›daki cümle, geçti¤imiz
günlerde ÖSYM'nin resmi internet
sitesinde bir düzeltme notu olarak
yay›nland›; oysa bu k›sa notla
KPSS'ye (Kamu Personel Seçme S›nav›’na) giren binlerce genç ma¤dur edildi. Bu trajikomik aç›klama
e¤itim sisteminin bulundu¤u durumu gözler önüne seriyor.
E¤itim sistemindeki çarp›kl›klara bu köﬂede defalarca de¤indik.
Bu çarp›kl›klar›n en yak›c›lar›ndan
biridir KPSS. Zaten her aﬂamas› s›nav olan bir e¤itimden sonra;
gençlerin karﬂ›s›na bir de KPSS gibi her yan›yla engeller yuma¤› bir
s›nav ç›k›yor. Mant›ken, kiﬂi üniversiteden mezun oldu¤u bölümle
ilgili her anlamda yeterlidir -öyle
olmal›d›r- ki zaten üniversite hayat› boyunca say›s›z s›navdan
geçmiﬂ, yeterlili¤ini ispatlam›ﬂt›r.
Bundan sonras›, yani normal olan›
kiﬂinin ald›¤› teorik bilgiyi üretime
dönüﬂtürmesi ve bu üretimi halk›n yarar›na sunmas›d›r.
Y›llar boyu al›nan e¤itimin ard›ndan KPSS s›nav›na giren ve baﬂar›s›z olan gençler iﬂsizlik listesine ekleniyor. Günlerdir burjuva
medyan›n televizyon kanallar›nda
iﬂsizlik ile ilgili aç›klamalar›, anket
ve araﬂt›rma sonuçlar›n› dinliyoruz. Evet gerçek bu duyduklar›m›z; milyonlar iﬂsiz, milyonlar
yoksul, b›rakal›m yoksulluk s›n›r›n› halk›m›z açl›k s›n›r›n›n alt›nda
yaﬂ›yor. Peki kim oluﬂturdu bu iﬂsizler ordusunu? Ot biter gibi kendili¤inden bitmedi ya. Bu milyonlar› oluﬂturan yine bu sistemin
kendisidir.
Her ﬂeyin kar h›rs›na dönüﬂtü¤ü kapitalist sistemlerin kaç›n›lmaz ve asl›nda kaç›nmaya da çal›ﬂmad›klar›, tersine, bilinçli olarak
yarat›lan bir ordudur iﬂsiz y›¤›nlar.
Kapitalizm hiçbir zaman iﬂsiz
insanlar›, yoksul insanlar›, e¤itim
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Gençlik Federasyonu

FKF’den...

...Gençlik Federasyonu’na

Gençli¤in
MERKEZ‹
Örgütlenmeleri
Gençli¤in örgütlenme tarihinin
bir özetini sunmaya çal›ﬂt›¤›m›z bu
yaz› dizisini, bu bölümle sona erdiriyoruz.
Oligarﬂi, politikleﬂmiﬂ, örgütlü,
vatansever ve devrimci bir gençli¤i
ony›llard›r “tehdit” olarak gördü¤ü
için, buna karﬂ› pekçok politika geliﬂtirmiﬂtir. Egemen s›n›flarla gençli¤in aras›ndaki iliﬂki ve mücadelenin tarihine bakanlar, aç›kça görür
ki, özellikle 1980’den itibaren düzenin gençli¤e yönelik politikalar›
tamamen
merkezileﬂtirilmiﬂtir.
YÖK’ün, iktidarla, polisle birlikte
sürdürdü¤ü merkezi politikalar›na
karﬂ›, gençlik de merkezi politikalara sahip olmak zorundad›r.
Merkezi politikaya sahip olmak
ise, her ﬂeyden önce merkezi bir örgütlenmeye sahip olmakla mümkündür. ‹ﬂte bu yüzden merkezi
gençlik örgütlenmelerinin gençlik
için zorunlulu¤u ve rolü tart›ﬂ›lmaz.
Tabii mesele böyle merkezi bir
organizasyona sahip olmakla da bitmiyor, bu merkezi örgütlenmenin
geniﬂ gençlik kitlelerini harekete
geçirebilecek bir özellikte olmas›
gerekiyor. Bu sa¤lanmadan, merkezi bir örgütlenmenin rolünü tam
olarak yerine getirebilmesi mümkün de¤ildir.
Kitleselleﬂme sorununun çözümü aç›s›ndan FKF tarihinden TÖDEF’in prati¤ine kadar son derece
ö¤retici tecrübeler vard›r. Ki bu tecrübelerden özet olarak da olsa, bu
yaz› dizisinde sözedildi.
Dev-Genç tarihi, örgütlenmede
›srar ve yeni mevziler yaratma tarihidir. Birim dernekleriyle, iller, böl-

geler ve ülke çap›nda örgütlenmeleriyle, her dönem gençli¤in mücadelesinin önünü açan, ilkler
yaratan, bu yan›yla da
hep taklit edilmeye çal›ﬂ›lan olmuﬂtur.

Resmi ve sivil
faﬂist sald›r›lar
alt›nda mücadele

TÖDEF, 1997 May›s›nda “Nas›l Bir Üniversite ‹stiyoruz Kurultay›” düzenledi. Kurultay’›n uzun ve yayg›n bir ön haz›rl›¤› vard›. bu çerçevede Türkiye'nin
9. Bölüm:

bö¤ründe duramazd› elbette. Faﬂist
sald›r›lar karﬂ›s›nda örgütlülü¤ü ve
militanl›¤›yla bir barikat örmeliydi.
Dev-Genç’liler, bir yandan meclisler için çaba sarfederken, sald›r›lara
karﬂ› da Faﬂist Teröre Karﬂ› Savunma ve Mücadele Komiteleri’ni gündeme getirdiler.
Meclisler, önceki ö¤renim döneminde oldukça yo¤un biçimde tart›ﬂ›lm›ﬂt›. Di¤er gençlik gruplar›,
meclislere tutars›z, gençli¤in gerçeklerinden uzak itirazlar yönelterek bu konuda olumsuz bir tutum
tak›nd›lar. Oportünist, reformist
gruplarla bu tart›ﬂmalar› sürdürmek,
onlar› beklemek, bu
anlamda oyalanmak ve sürecin ihtiyaçlar›na
cevap
vermemekle eﬂde¤erdi.
Devrimci
Gençlik, sene baﬂ›nda di¤er solla
olan tüm birliklerden
çekildi¤ini
aç›klad›. “‹ﬂ yapmayan, yüzünü kitlelere dönmeyenlerle, art›k yap›lacak bir ﬂey kalmam›ﬂ”t›.

Gençlik Örgütsüz
Varolamaz!
dört bir yan›ndaki üniversitelerde
10 bin ö¤renciye “Nas›l Bir Üniversite ‹stiyoruz” sorusu soruldu. 23
May›s'ta 41 ilden TÖDEF'liler kurultay için topland›lar. Çapa T›p Fakültesi bahçesinde yap›lan Kurultay’a 1000 kiﬂi kat›ld›...
'97-'98 ö¤renim dönemine girildi¤inde REFAHYOL hükümeti düﬂürülmüﬂ ve ANASOL-D hükümeti
kurulmuﬂtu.
Ö¤renim y›l›n›n hemen baﬂ›nda
aç›l›ﬂ ﬂenlikleri, Dev-Genç'in kuruluﬂ y›ldönümü kutlamalar› ve 6 Kas›m Boykotu'yla yo¤un bir süreç
yaﬂand›. TÖDEF’liler, döneme örgütlü bir ﬂekilde girmeye çal›ﬂt›lar.
TÖDEF Ülke Meclisi ve ‹YÖDER Meclisi topland›. Di¤er birim
derneklerinh birço¤unda da benzeri
meclis toplant›lar› yap›ld›.
Faﬂist sald›r›lar bu dönemde daha boyutland›. 1998 baﬂ›nda Malatya'da Ümit Cihan TARHO katledildi, ard›ndan may›s ay›nda Bolu'da Kenan MAK adl› ö¤renci katledildi faﬂistler taraf›ndan.
Bu sald›r›lara karﬂ› gençlik eli
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‹lk olarak baz› okullarda Ö¤renci Meclisi Giriﬂimleri oluﬂturuldu.
‹ktidar ve YÖK, gençli¤in örgütlenme çal›ﬂmalar›na, 6 Kas›m eylemindeki aktifli¤ine, hem faﬂist sald›r›lar› art›rarak, hem de yeni “soruﬂturma” sald›r›lar›yla cevap verdi.
Disiplin Yönetmeli¤i'nde yap›lan
de¤iﬂiklikle okullarda ‹nceleme Ve
Soruﬂturma Kurullar› kuruldu.
YÖK Baﬂkan› Kemal GÜRÜZ, Disiplin Yönetmeli¤i'nde yap›lan de¤iﬂikli¤in amac›n› “Ö¤renci ö¤rencili¤ini bilecek, militan gruplar
okuldan temizlenecek” diye aç›kl›yordu.
Egemen s›n›flar amaçlar›n› gizlemiyorlard›. Zaten gizlenecek bir
ﬂey de yoktu. Sald›r›lar, soruﬂturmalar, her ﬂey ortadayd›. 1990’l›
y›llar›n sonu ve 2000’lerin baﬂ› boyunca, üniversiteler bu yo¤un sald›r›lara sahne oldu yine. Ö¤renci
gençlik hareketi bu sald›r›lar alt›nda
çeﬂitli sars›nt›lar, gerilemeler de ya-

ﬂad›. Fakat bir irade vard› ki; onu
üniversitelerden, kampüslerden,
amfilerden söküp atmak mümkün
de¤ildi. O irade, 1960’lar›n sonundan bu yana gençli¤in mücadelesine
mevzilerini, geleneklerini kazand›ran Dev-Genç iradesiydi...

Düzen de gençli¤i
örgütlemek istiyor
2003 ﬁubat’›nda gençlik uzun
süredir sürdürdü¤ü örgütlenme çal›ﬂmalar›n› yeni bir aﬂamaya ulaﬂt›rd›. 18 Gençlik Derne¤i’nin kat›l›m›yla GENÇL‹K B‹RL‹K KOORD‹NASYONU kuruldu! Adana,
Ankara, Antalya, Ayd›n, Bal›kesir,
Burdur, Bursa, Eskiﬂehir, Hatay, Isparta, ‹stanbul, ‹zmir, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Samsun, Sivas, Zonguldak Gençlik Dernekleri yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla GENÇL‹K
B‹RL‹K
KOORD‹NASYONU’nun kuruluﬂunu ilan ettiler.
Aç›klamada 18 derne¤in imzas›
vard›. Esas›nda bu, gençli¤in örgütlenmedeki ›srar›n›n bir göstergesiydi. 18 dernek, “Tek tek yaﬂad›klar›
sorunlara karﬂ› ortak çözümler aramak; Birbirleriyle dayan›ﬂmas›n›
sa¤lamak ve seslerini daha güçlü
duyurmak” için biraradayd›.
Gençlik Birlik Koordinasyonu, 2003 May›s’›nda “Nas›l bir
üniversite, nas›l bir e¤itim istiyoruz” adl› bir kurultay düzenleyerek,
gençli¤in daha geniﬂ kesimleriyle
ba¤lar›n› güçlendirdi.
Bu dönemde yüksek ö¤renim
gençli¤i içinde “örgütlenme hamlesi”nde olan yaln›zca Dev-Genç’liler
de¤ildi. Düzen güçleri ve partileri
de çok çeﬂitli nedenlerle üniversite
ö¤rencilerine yöneldiler. Ayd›nl›kç›lar ve di¤er faﬂist çevreler arac›l›¤›yla kurulan ADK’lar›n (Atatürkçü
Düﬂünce Kulüpleri) yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› bu giriﬂimlerden
biriydi. Rektörler, dekanlar, polis,
gençli¤in buralarda toplanmas› için
birçok yerde bu faﬂistlerin, ihbarc›lar›n yard›mc›s› oldu.
2000'de kurulan ADKF (Atatürkçü Düﬂünce Kulüpleri Federasyonu), ö¤retim üyelerinin kat›l›m›y-

Yine de baﬂaramad›lar!
Bütün bu yozlaﬂt›rma, kimliksizleﬂtirme politikalar›na ra¤men gençli¤in direnen yan›n› yok edemediler. Evet belki ‘80 öncesi konumundan geri
bir plana at›ld› gençlik, ancak yine de yok edilemedi. Çünkü gençli¤in DEV gibi bir yüre¤i vard›, yok
edilemeyen.
1980’den bu yana 24 y›l geçti. Her an› bask›,
yozlaﬂt›rma dolu bir 24 y›l. Ama yine her an› DEV yürekli gençlerin direniﬂleri,
türküleri, fedakarl›klar›yla dolu bir 24 y›l. ‹lk pankarttan ilk iﬂgale, ilk forumdan, ilk yürüyüﬂe, ilk açl›k grevinden, ilk çat›ﬂmaya, ilk dernekten, ilk federasyona, ilk platformdan, ilk meclis örgütlülüklerine ad›mlar at›yordu.
... Gençlik Dernekleri bu mevziyi güçlendirerek GENÇL‹K DERNEKLER‹
FEDERASYON’unu kurdular... Bask›nlar›n ve komplolar›n bu ülkenin demokratlar›n›, ilericilerini, gençlerini y›ld›ramayaca¤›n› FEDERASYONUMUZ’la
gösteriyoruz.
Gelece¤imize, ülkemize, halk›m›za sahip ç›kt›¤›m›z› göstermek, haks›zl›¤a,
iﬂgal ortakl›¤›na, katliamlara son vermek, halk için bilim halk için e¤itim talebimizi hayk›rmak için tüm gençli¤i GENÇL‹K DERNEKLER‹ FEDERASYONU’nda birleﬂmeye ça¤›r›yoruz. Gücümüz, örgütlülü¤ümüz GENÇL‹K DERNEKLER‹ FEDERASYONU’dur.
Taﬂ›d›¤›m›z DEV-GENÇ gelene¤iyle bundan sonra emperyalizm ve iﬂbirlikçileri karﬂ›s›nda daha güçlü bir ﬂekilde mücadelemizi sürdürece¤iz.
Ö⁄RENC‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ!
YAﬁASIN BA⁄IMSIZLIK DEMOKRAS‹ SOSYAL‹ZM MÜCADELEM‹Z!

GENÇL‹K DERNEKLER‹ FEDERASYONU
la, 1960'larda devrimcilerin ç›kard›¤› ‹leri Dergisi’nin ad›n› kullanarak
meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. Devrimci, demokrat gençli¤e karﬂ› sald›r›lar da düzenleyen bu çevre, baﬂtan lanetlenmiﬂ çevrelere yasland›¤›
için gençlik içinde geliﬂip yayg›nlaﬂamad›.
Düzen partileri ise DYP’den
CHP’ye, ANAP’a kadar üniversitelerden taze kan aray›ﬂ›na girdiler bu
dönemde. 2003 May›s’›nda Mehmet A¤ar’›n DYP’si liselerde ve
üniversitelerde örgütlenme ata¤›
baﬂlatacaklar›n› aç›klad›. Ard›ndan,
CHP de gençli¤i kendi ç›karlar›na
alet etmek için “Ulusal Üniversite
Konseyi” kurduklar›n› aç›klad›.
Tabii bunlardan hiçbir ﬂey ç›kmad›. Ç›kamazd› da. Sözkonusu
partilerin gençlik için kuracaklar›
bir tek cümle bile yoktu asl›nda.
Gerçekte gençli¤i apolitikleﬂtiren,
ülkesinin ve halk›n›n sorunlar›na
sahip ç›kmas›na engel olan kendileriydi. Ama apolitikleﬂme bazen dü27
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zenin sahiplerinin, tekellerin ihtiyaçlar› aç›s›ndan sorun teﬂkil edecek düzeylere ulaﬂabiliyordu.
Bu arada AKP ve YÖK de, gençli¤e karﬂ› “kat›l›mc›l›k” oyunu oynuyorlard›. ‹ktidar, internette site
aç›p buyurun görüﬂlerinizi yaz›n diyor, toplant› üstüne toplant› düzenleniyordu. Ancak “toplananlar”›n
içinde ö¤renciler ve çal›ﬂanlar yine
yoktu. Çünkü, gençli¤in söz ve karar hakk›n› tan›mama konusunda
YÖK ve AKP hemfikirdi.

Gençli¤in yeni
örgütlenme hamlesi
Gençlik, “kat›l›m” yollar›n› yine
kendi iradesi ve örgütlenmesiyle
açacakt›. Bunun baﬂka yolu yoktu.
Ancak, 2000’lerin baﬂ›ndaki tablo
da bu aç›dan çok içaç›c› de¤ildi.
Mevcut birim derneklerinin kimisi
kapat›lm›ﬂ, kimisinin faaliyetleri
durma noktas›na gelmiﬂti. Gençlik
aç›s›ndan yeni bir örgütlenme hamlesine, yeni bir dinamizme ihtiyaç

vard›.
2002 y›l›ndan itibaren birçok ilde Gençlik Dernekleri Giriﬂimleri
oluﬂturuldu. Bunu onlarca ilde
Gençlik Dernekleri’nin kurulmas›
izledi. Tabii bu derneklerin kuruluﬂu, hiçbir yerde, burada yazd›¤› gibi
bir anda olmuyordu. Hemen her
yerde YÖK’ün ve polisin sald›r›lar›
alt›nda kuruldu dernekler. ‹lklerden
biri Ankara Gençlik Derne¤i idi;
kuruluﬂunu, 26 Aral›k 2002 günü
duyurdu. 2003’ün ocak, ﬂubat aylar› ‹zmir’den Zonguldak’a birçok
derne¤in kuruluﬂuna tan›k oldu. Ayn› y›l›n ekiminde Dicle Gençlik
Derne¤i, polisin bütün y›ld›rma ve
gözda¤› sald›r›lar›na ra¤men, çal›ﬂmalar›n› kararl›l›kla sürdürüp 10
Ekim 2003’te resmi olarak kuruldu.
Afyon’da oldu¤u gibi, gençli¤in örgütlenmesine karﬂ› polis-sivil faﬂist
iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen sald›r›lara “Yarg›” da kat›l›p, Gençlik
Derne¤i hakk›nda tamamen hukuksuz biçimde kapatma karar› veriliyordu... Ve iﬂte bütün bu engellemeler içinde, ülke çap›nda 30’a yak›n
ﬂehirde dernekler kuruldu.
Daha sonra da yukar›da da sözetti¤imiz gibi, ülke çap›nda merkezileﬂme için Gençlik Birlik Koordinasyonu oluﬂturuldu. Koordinasyon çal›ﬂmalar›n› belli bir noktaya
getirerek, ö¤renci gençli¤e yeni bir
federasyonun kuruluﬂunu müjdeledi. Art›k ö¤renci gençlik mücadelesini Gençlik Dernekleri Federasyonu önderli¤inde sürdürecekti.
Gençlik Dernekleri Federasyonu, henüz giriﬂim halindeyken, güçlü bir eylemle tan›tt› kendini gençli¤e ve halka. 2003 Ekim’inde 30'u

aﬂkın ilden ö¤rencilerin kat›l›m›yla
“YÖK'e, iﬂgal ortaklı¤ına ve tecrite hayır demek için ad›m ad›m
Ankara’ya yürüyoruz” eylemi
gerçekleﬂtirildi. Yolda üç kez polis
sald›r›s›na u¤rayan ö¤renciler, buna
ra¤men Ankara’ya ulaﬂt›lar. Ankara’da da AKP ‹ktidar›n›n, gençli¤in
taleplerine cevab›: Panzer, gaz
bombas›, cop ve gözalt›lar oldu.
Ama gençli¤in öncü örgütlenmesinin misyonu da tam burada ortaya
ç›k›yordu zaten; tüm bunlara karﬂ›
gençli¤in sesini, taleplerini duyuruyor, örgütlenmesini sa¤l›yordu.
Gençlik Dernekleri Federasyonu
giriﬂimi, 3 kez sald›r›ya u¤ray›p, gözalt›na al›nd›¤›, iﬂkencelerden geçirildi¤i Ankara yürüyüﬂünün hemen
ard›ndan da, 6 Kas›m’da gençli¤in
dinamizmini ve kararl›l›¤›n› K›z›lay’a taﬂ›d›. YÖK’e karﬂ› uzlaﬂmaz
direniﬂ ve mücadele yine DevGenç’lilerin önderli¤inde sürüyordu.
Federasyonun kuruluﬂu, 18 Haziran 2004’de TMMOB'da yap›lan
bas›n toplant›s›yla aç›kland›.
Federasyon kuruldu¤u aﬂamada,
ülke çap›nda 27 ilde dernekleﬂmiﬂ,
5 ilde ise giriﬂim halinde toplam 32
Gençlik Derne¤i bulunmaktayd›.
Bu durum, oligarﬂinin gençli¤i
örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›n›n bir kez
daha Dev-Genç kararl›l›¤›yla etkisizleﬂtirildi¤inin ilan›yd›. Gençlik
Federasyonu Baﬂkan› Derya Özkaya, kuruluﬂ aç›klamas›ndaki
“Gençli¤in sorunlar›na, ülkemize,
dünyaya duyarl› bir gençli¤in federasyonu olaca¤›z... Dev-Genç tarihi, k›lavuzumuzdur...” sözleriyle,
federasyonun çizgisini de özetliyordu bir bak›ma.

Dünyan›n neresinde olursa olsun, ülkesinde halk›n hangi
kesimine karﬂ› olursa olsun,
zulmün hiçbir biçimine, hiçbir zaman sessiz kalmad›
gençlik..
Dünya halklar›n›n ve kendi
halk›n›n yaﬂad›¤› her ac›y›,
kendi gündemi bildi. Her direniﬂi kendi direniﬂi sayd›.
28
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Federasyonunun kurucular› Eskiﬂehir, ‹stanbul, Kocaeli, Isparta, Manisa ve Sakarya Gençlik
Dernekleri idi. Asl›nda federasyonun kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na daha fazla say›da dernek kat›lm›ﬂt›. Ancak
polisin, bürokrasinin ç›kard›¤› hukuki engellemeler nedeniyle sürecin
uzamamas› aç›s›ndan kuruluﬂ baﬂvurusunda sadece bu dernekler yeralm›ﬂ oldu.

Birlik
2004 Ocak’›nda, gençlik üzerindeki bask›lara ve özelde soruﬂturmalara karﬂ›, TKP’li Gençlik hariç
bütün gençlik örgütlenmeleri birlikte hareket etme karar› ald›. Ve soruﬂturmalara karﬂ› bir kampanya
aç›ld›. Kampanya dahilinde sadece
‹stanbul de¤il ülke çap›nda çeﬂitli
üniversitelerde eylemler hayata geçirildi. Soruﬂturmalar›n, cezalar›n
geri çekilmesi talebiyle, açl›k grevleri yap›ld›. ‹stanbul, Adana, ‹zmir,
Ankara’da yap›lan eylemlere, uzun
bir aradan sonra çok say›da Demokratik Kitle Örgütü de kat›larak destek verdi... Bu birliktelik uzun süreli de¤ildi ve kapsaml› bir program›
yoktu, ancak gençli¤in faﬂizmin sald›r›lar›na ortak cevab› aç›s›ndan bir
olumluluktu. Nitekim, bu olumlulu¤un da bir devam› olarak, 2004
Mart’›nda YÖK’e, soruﬂturmalara,
tecrite karﬂ› eylemlerde, Gençlik
Dernekli ö¤rencilerin yan›s›ra,
Ekim, Özgür Gençlik, DPG, DÖB,
YDG, Maya ve Kald›raç yer ald›.
2004 May›s’›nda çeﬂitli ﬂehirlerde
Nato ve ‹ﬂgale Karﬂ› Gençlik Platformlar› oluﬂturuldu.

Dev-Genç’liler, Irak halk›n›n
yan›nda
2003 ﬁubat’›nda 18 Gençlik
Derne¤i taraf›ndan yap›lan ortak
aç›klamada, “Amerikan Sald›r›s›na
Karﬂ› Irak Halk›n›n Yan›nda Oldu¤umuzu ‹LAN ED‹YORUZ” deniliyordu.
ABD emperyalizminin Irak'a
sald›r›s›na karﬂ› gençlik saflar›ndan
güçlü bir ses yükselten 18 Gençlik
Derne¤i’nin oluﬂturdu¤u Gençlik

Birlik Koordinasyonu’nun ça¤r›s›
üzerine 4 Mart 2003’te çeﬂitli üniversitelerde ve liselerde boykot ve
gösteriler gerçekleﬂtirildi. Boykot
ça¤r›s› Gençlik Dernekleri’nin oldu¤u 18 ilde ve dernek giriﬂim çal›ﬂmalar›n›n sürdürüldü¤ü 10 ilde,
çeﬂitli eylem biçimleriyle karﬂ›l›k
buldu. Gençlik Birlik Koordinasyonu’nun ça¤r›s›yla liseli gençlik de
çeﬂitli liselerde ders boykotlar› gerçekleﬂtirdi.
4 Mart’ta ça¤r›n›n ulaﬂt›¤› tüm
üniversite ve liseler, polisin, jandarman›n veya üniversitelerin Özel
Güvenlik Birimleri’nin iﬂgali alt›ndayd›. “E¤itimde reform” diye ortalarda dolaﬂan dönemin E¤itim Bakan› Erkan Mumcu ve AKP hükümeti, gençli¤in iﬂgale karﬂ› eylemini engellemek için e¤itim kurumlar›n› iﬂgal ettirmiﬂti resmi faﬂist güçlere. Ama bu iﬂgal de gençli¤in,
Dev-Genç önderli¤indeki anti-emperyalist eylemini engelleyemedi.
ABD’nin Irak’a sald›r› haz›rl›klar›ndan iﬂgale kadar geçen sürede
gençlik, anti-emperyalist gelene¤ine uygun bir tav›r sergiledi. Boykotlar, gösteriler birbirini izledi. 11
Ekim 2003’te ‹stanbul Gençlik Dernekli Ö¤rencilerin Galata Kulesi’ne
"‹ﬂgal Ortakl›¤›na ve Tecrite Son"
yaz›l› pankart asmalar›, yine Gençlik Dernekli Ö¤rencilerin 13
Ekim’de iﬂgale ve tecrite karﬂ›, kendilerini ‹Ü Beyaz›t kap›s›na zincirleme eylemi yapmalar›, bu eylemlerden baz›lar›yd›.

Gençlik, Büyük Direniﬂ’in
içinde...
2000’li y›llarda ülkemizdeki s›n›flar mücadelesinin en öne ç›kan
boyutlar›ndan biri, kuﬂkusuz F Tipi

hapishanelere karﬂ› süren Büyük Direniﬂti. Devrimci
Gençlik, baﬂ›ndan itibaren bu
direniﬂin yan›nda ve içinde
oldu. Tecrite karﬂ› mücadele,
6 y›l boyunca sürekli olarak
Gençlik dernekleri’nin gündemindeydi.
Dünyaya, ülkesine ve
kendi gelece¤ine karﬂ› duyarl› bir gençlik aç›s›ndan olmas› gereken de buydu elbette. Bunun ötesinde ise, Dev-Genç aç›s›ndan bu Büyük Direniﬂ, sadece “destek, dayan›ﬂma” aç›s›ndan görülebilecek bir
direniﬂ de¤ildi.
Türkiye’nin hapishanelerinde
her dönem oldu¤u gibi, bugün de
yine çok say›da Dev-Genç’li vard›.
Dolay›s›yla 19-22 Aral›k katliam›n›
yaﬂayanlar, F Tipi hapishanelerin
tecrit hücrelerine at›lanlar ve ölüme
yatanlar aras›nda da çoktu DevGenç’liler.
D›ﬂar›daki Dev-Genç’liler de
tüm statükolar› y›karak kat›ld›lar bu
direniﬂe. ‹ki k›zkardeﬂ, Canan ve
Zehra Kulaks›z, Dev-Genç tarihine
fedakarl›¤›n an›t› olarak geçtiler.
Dev-Genç, bu ülkenin tarihinin gördü¤ü her Büyük Direniﬂ’te oldu¤u
gibi, bu direniﬂte de tarihine, misyonuna yaraﬂ›r ﬂekilde yerald›.

Dev-Genç Gelene¤i, Gençlik
Federasyonu’yla Gelece¤e
Taﬂ›n›yor
Gençlik Dernekleri, bir bütün
olarak hem üniversitelerde, hem hayat›n di¤er alanlar›nda sahip ç›kt›klar› Dev-Genç gelene¤inin izleyicisi oldular. En baﬂta, 6 Kas›m gelene¤ini, K›z›lay’da polisle çat›ﬂmay›,
gözalt› ve tutuklamalar› göze alarak
militanca ve fedakarca sürdürdüler.
Gençlik Dernekleri, akademik
mücadelenin, ülke ve dünya sorunlar›na dönük mücadelenin d›ﬂ›nda
da çeﬂitli faaliyetleriyle de gençli¤in çeﬂitli ihtiyaçlar›na cevap vermeye çal›ﬂ›yordu. Mesela, her sene
yüzlerce ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen Yaz Kamplar›, Gençlik
Federasyonu’nun bu tür faaliyetlerinden biriydi.
29
26 Kas›m 2006 / 80

Gençlik Dernekleri’nin, 20032004’de “Üniversite Kap›lar›n›
Yoksul Halk Çocuklar›na Açal›m'
slogan›yla baﬂlatt›¤› çal›ﬂma da bunun bir baﬂka örne¤idir. Bu çal›ﬂma
kapsam›nda Ba¤c›lar, Okmeydan›
ve Gazi Mahalleleri’nde Gönüllü
E¤itim Topluluklar› yoksul gençlere ders verdiler. Anadolu’daki Gençlik Dernekleri de benzeri çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›lar. Diyarbak›r, Eskiﬂehir, Ankara’da Gönüllü
E¤itim Topluluklar› oluﬂturuldu.
Gençlik, tüm bu çal›ﬂmalar› üzerinde hiç eksilmeyen bask›lara ra¤men gerçekleﬂtiriyor tabii ki.Nesnel
veya öznel çeﬂitli nedenlerle, gençlik hareketi daral›yor, geniﬂliyor,
geriliyor, ilerliyor. Halk için e¤itim
talep eden, ba¤›ms›zl›k için, özgürlük ve adalet için meydanlara ç›kan
binlerce ö¤renci, hiç kuﬂku yok ki,
milyonlarca ö¤renciyi temsil ediyor. Bugünkü bu durum, yar›n daha
da farkl›laﬂacak; o zaman bu “temsil” etme yerini do¤rudan ifadeye
b›rakacak; milyonlarca ö¤renci dikilecek düzenin karﬂ›s›na. Ülkemiz
gençli¤i, Dev-Genç’in önderli¤inde, önünde sonunda, tüm engellere
ra¤men bunu gerçekleﬂtirecektir.
Gençli¤in yeni kadrolar›, tarihlerinden ö¤renerek, yeni olgular› do¤ru çözümleyerek, Dev-Genç gelene¤inin ana halkalar›na s›k›ca sar›larak gençli¤in Dev-Genç bayra¤›
alt›ndaki zaferlerine, mevzilerine
yenilerini eklemekle yükümlüdürler. Dev-Genç tarihinin ve ﬂehitlerinin onlar›n omuzlar›na yükledi¤i tarihsel görev budur. Sorunlar ve engeller çoktur elbette. Ama hiçbir ﬂey
de çözümsüz de¤ildir. Gençli¤e güvenilmelidir her ﬂeye ra¤men. Bu
tarih, bu ﬂehitler, tüm Türkiye gençli¤ine ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesini, ve iﬂçiköylü-ö¤renci gençlik olarak bu
mücadelede birleﬂmeyi miras b›rakm›ﬂt›r. Eminiz ki, iﬂçi, köylü ve ö¤renci gençlerimiz, bu mirasa sahip
ç›karak gelece¤e yürüyecek ve o
gelece¤i zalimlerin, sömürücülerin
elinden alarak fethedecektir.
- son -

Filistinliler ‘canl›
kalkan’ olup ‹srail
bombard›man›n›
püskürttü

mide kuﬂat›lan
direniﬂçilerin,
yüzlerce kad›n
taraf›ndan kendilerini siper
ederek kurtar›lmalar›n›n ard›ndan,
ikinci
b i r
‘canl›
kalkan’ örne¤i daha yaﬂand›.

bedeniyle direnen halk
Zulüm ne denli pervas›z olursa
olsun, halklar direnmenin bir yolunu mutlaka bulurlar. ‹nsanl›k
tarihi bunun say›s›z örnekleriyle doludur. Filistin’in kendi tarihi ise, bu
örneklerin birço¤unu zaten kendi
ba¤r›nda ihtiva etmektedir.
Filistin’in sesinin o co¤rafyada
bo¤ulmak istendi¤i y›llarda, Filistinli direniﬂ örgütleri siyonist devletin yurtd›ﬂ› temsilciliklerine yönelik
eylemlerle bunun önüne geçtiler.
Tüm dünya bu eylemlerle duydu
mazlum bir halk›n ç›¤l›¤›n› ve hakl› davas›na destek verdi. Sonra ellerinde taﬂlarla “Küçük Generaller”
ç›kt› tarih sahnesine. Devasa bir askeri makinay› tüm dünyaya teﬂhir
etti, yaﬂlar› on sekizi bile bulmayan
çocuklar ve s›k› s›k›ya kavrad›klar›
ellerindeki taﬂlar›. Sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›, tüm ezilen halklar›n
aleyhine bir dengesizli¤i beraberinde getirirken, emperyalistler ve onlar›n Ortado¤u’daki jandarmas› Siyonist ‹srail de, terörde daha bir dizginsiz hale geldi. Ne “demokratik
tepkiler”, ne de “ellerinde taﬂlarla
direnen Filistinli çocuklar”, hukuksuzluk ve terörde s›n›rlar›n aﬂ›lmas›n›n önüne geçemiyordu. Ve feda
savaﬂç›lar› kuﬂand›lar bombalar›n›.
Ac›y› ve ölümü siyonist topraklara
taﬂ›d›lar. Duvarlar ördü düﬂman, direniﬂ binlerce kilometrelik tüneller
kazarak vurdu s›n›r karakollar›n›...
Örnekleri ço¤altmak mümkün.
‹srail’in son iki y›ld›r uygulad›¤›
en etkili sald›r› politikas›, siyasi önderlere, direniﬂ örgütlerinin liderlerine karﬂ› suikast sald›r›lar›yd›. Direniﬂ örgütlerinin liderleri füzeler,
bombalarla vuruldu. Savaﬂç›lar›n
evleri yerle bir edildi, aileleri cezaland›r›ld›. Geçen haftalarda bir ca-

“ﬁehit olmaya haz›r›z”
‹srail’in, Halk Direniﬂ Komiteleri'ne ba¤l› Selahaddin Tugaylar› komutanlar›ndan Muhammed El Barud'un evini bombalayaca¤›n› aç›klayarak, bölgenin 30 dakika içinde
boﬂalt›lmas›n› istemesi, Filistin halk› taraf›ndan ‹srail’e meydan okuyuﬂa dönüﬂtürüldü. Direniﬂin ça¤r›s›na uyan yüzlerce Filistinli, Cibaliye Mülteci Kamp›ndaki evi savunmak için kendilerini siper ettiler.
K›sa bir süre içinde evin çevresi
ve çat›s›nda yüzlerce kiﬂi topland›.
''ﬁehit olmaya haz›r›z'' diye ba¤›ran,
‹srail ve ABD’yi lanetleyen sloganlar atan halk, bir bombard›manda
ölece¤ini bilerek, bütün tehditlere
ra¤men binadan ayr›lmad›.
Evin önündeki Filistin’liler ﬂöyle diyorlard› dünya bas›n›na:
“‹srail'e meydan okumaya ve
hava sald›r›s›yla tehdit edilen evin
çat›s›nda oturmaya karar verdik,
e¤er öleceksek hepimiz ölece¤iz,
yaﬂayacaksak hepimiz yaﬂayaca¤›z.”
‹ﬂte bu kararl›l›k oldu siyonistleri sald›r›dan vazgeçmek zorunda b›rakan. Halk Direniﬂ Komiteleri'nden Ahmed Fuad Barud, olay›,
“Bu Filistin halk›n›n zaferidir. ‹srail'in F-16'lar›n›n yenilgisidir”
ﬂeklinde de¤erlendirdi.
“Teröristleri hedef ald›k” diyerek çocuk, genç, yaﬂl› sivil halk›
katletmek baﬂkayd›, “biz buraday›z” diyen silahs›z insanlar› katletmek baﬂka. Beyt Hanun katliam›
baﬂta olmak üzere, son süreçteki
sald›r›lar› yüzünden iyice teﬂhir
olan, içeride ve d›ﬂar›da yo¤un eleﬂ30
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tiri ve protestolara maruz kalan ‹srail, bu kez aç›k bir katliam› göze
alamad›. ‹srail ordu sözcüsü, hava
sald›r›s›n›n iptal edildi¤ini aç›klarken, “teröristlerle siviller” aras›nda
ayr›m gözettiklerini, masum insanlar› düﬂünerek sald›r›dan vazgeçtiklerini söylese de, bunun herkesçe
görülebilecek bir yalan oldu¤u da
aç›kt›. Zira, ‹srail’in hiçbir zaman
“sivil-silahl› Filistinli” ayr›m› yapmadan sald›rd›¤› ispatl› bir gerçektir. Nitekim, bu sald›r›y› iptal etti¤i
saatlerde, havadan bombalad›¤›
Zeytun bölgesinde yoldan geçen bir
Filistinliyi öldürdü, 6 kiﬂi yaraland›.
20 Kas›m günü ise ‹srail’in Gazze’de düzenledi¤i operasyonda Hamas'›n yerel komutanlar›ndan Vail
Hasanin çarp›ﬂarak hayat›n› kaybeti. Hamas’›n askeri kolu sald›r›ya,
‹srail'in s›n›r kasabas› Sderot'a roket
sald›r›s› düzenleyerek cevap verdi.

‘Uluslararas› toplum”
oyununa isyan
ﬁu aç›k ki, BM zemini emperyalist politikalar›n zemini durumundad›r. Onlardan Filistin halk›n›n güvenli¤ini, ba¤›ms›z bir devlette yaﬂama hakk›n› savunmalar›n› beklemek safdillik olur. Ancak bir baﬂka
gerçek de, BM’nin ya da Filistin sorunu özelinde “bar›ﬂ” ad›na oluﬂturulan emperyalist platformlar, kendi
meﬂruiyetleri aç›s›ndan ‹srail vahﬂetini uzun süre izleyemezler, göstermelik de olsa bir ﬂeyler yapmalar›,
emperyalist sistemin halklar›n gözünü boyamak için gereklidir.
Ancak Filistin’in tüm dünya
halklar›na verdi¤i direniﬂ morali ve
Ortado¤u’daki emperyalist ç›karlar
bu nokta da emperyalistleri daha
pervas›z hale getirmektedir.
‹srail’in tüm vahﬂetine karﬂ›n
BM’nin eli kolu ba¤l› beklemesi bu
yüzdendir. Canl› Kalkan olan Filistin halk›, BM dahil bütün “uluslararas› kurumlar”›n iﬂe yaramazl›¤›n›
suratlar›na çarpmaktad›r. Evlerin
bombalanmas› gibi aç›k bir savaﬂ
suçuna dahi engel olmayan bir sisteme isyand›r ayn› zamand›r. Evleri
baﬂlar›na y›k›lan, kitleler halinde

katledilen bir halk, böyle bir dünya
düzeninde “bar›ﬂ› sa¤lama” ad›na
kurulan kurumlar›n ﬂarlatanl›k oldu¤unu gösteriyor. Halk›n evlerini,
evlatlar›n› korumak için kendi bedenini canl› kalkan yapmas›, kahramanl›¤›n yan›s›ra trajik bir hayk›r›ﬂt›r ayn› zamanda.

BM Karar› ve ‹srail’in
terörizmde ›srar›
‹srail terörizminin ABD destekli
oldu¤u noktas›nda kimsenin kuﬂkusu yok. Bunun son örne¤i, Beyt Hanun katliam› konusunda Birleﬂmiﬂ
Milletler Güvenlik Konseyi’ne gelen bir karar tasla¤›n›n ABD taraf›ndan veto edilmesi olmuﬂtu. Bir avuç
emperyalist ülkenin borusunun öttü¤ü Güvenlik Konseyi, ‹srail’e
“sald›r›y› duldur” diyemedi, bebelerin katledilmesini k›nayamad›.
Ancak, pratik olarak hiçbir yapt›r›m› bulunmasa da, Birleﬂmiﬂ
Milletler Genel Kurulu, ABD, ‹srail, Avustralya ve dört Pasifik ülkenin karﬂ› ç›kmas›, alt› ülkenin çekimser kalmas›na karﬂ›n 156 ülkenin deste¤iyle, ‹srail'e Gazze operasyonlar›n› durdurmas› ça¤r›s› yapan karar› kabul etti. Kararda, ‹srail'in Gazze ﬁeridi'nden derhal çekilmesinin yan›s›ra, 8 Kas›m'da 18 sivilin katledildi¤i Beyt Hanun'a BM
heyeti gönderip rapor haz›rlanmas›
öngörüldü.
Ortada ço¤u çocuk 18 sivilin cesedi dururken, ‹srail’in bu karara
tepkisi, terörizm demagojisinin
haydutlu¤un ve as›l terörizmin nas›l
siperi haline getirildi¤inin örne¤i
oldu. ‹srail'in BM Temsilcisi Dan
Gillerman, 156 ülkenin “kullan›ld›¤›n›” söyledi ve ABD’nin veto hakk› bulunmayan Genel Kurulu 'sirk'
diye niteledi. Gillerman, karar›n kabul edilmesinde rol oynayan Fransa'y› da, “teröristlere çiçek vermekle” suçlad›.
‹srail Baﬂbakan› Ehud Olmert
ise, karar› “vahim” olarak niteledi
ve adeta dünyayla alay edercesine,
Gazze ﬁeridi'nden ‹srail'e yönelen
Kassam roketlerini hat›rlatarak “Sivilleri bilerek hedefleyen kim olur-

sa olsun k›nanmal›d›r” dedi. Yani
‹srail’e göre, Filistinliler sivilleri
hedef al›yor, ‹srail ise “terörle savaﬂ›yor”du. T›pk› Lübnan’›n Kana köyünde oldu¤u gibi! Ya da bu aç›klamalar›n yap›ld›¤› saatlerde, Hamas’a ait diye (yani hükümete) yard›m ve e¤itim kurumlar›n› hedef almas›nda, 16 ve 20 yaﬂ›nda iki genci
katletmesinde oldu¤u gibi!
‹srail terörizminin s›n›r› yok.
Dünyan›n nas›l bir hukuksuzlukla,
bölgenin nas›l bir terör devleti ile
karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u ortada.
Ve bu terör, Filistin’in seçilmiﬂ
iradesini istikrars›zlaﬂt›rmak için,
emperyalistlerin de deste¤iyle sald›r›lar›n› her geçen gün art›r›yor. Kendi toplumuna ›rkç›l›¤› ve ahlâki çöküntüyü dayatan siyonistler, tüm
bölgeye de ölümü, iﬂgali, hukuksuzlu¤u kabul ettirmek istiyorlar. “‹srail’in güvenli¤i” söylemi alt›nda yaﬂama geçirilen bu terör, tarihte eﬂine
ender rastlan›r bir fedakârl›k ile direnen halka boyun e¤diremedikçe,
ulaﬂabilece¤i s›n›rlar› zorluyor. Siyonist politikac›lar›n tutumlar›n›
belirleyen de as›l olarak çaresizli¤in
baﬂgösterdi¤i süreçlerdir. “Kasap”
ﬁaron politikalar›n›n onunla s›n›rl›
kalmamas› bu yüzdendir. Ya da, Filistin halk›na diz çöktürmenin bir
baﬂka ifadesi olan emperyalist bar›ﬂ›n gündeme gelmesi ile, Barak’›n
“bar›ﬂç›” oluvermesi.
Bilindi¤i gibi, ‹srail hükümetinde Lübnan yenilgisinin ard›ndan yaﬂanan çat›ﬂma, Ehud Olmert’in, aﬂ›r› sa¤c› parti ile koalisyon kurmas›
ile sonuçlanm›ﬂt›. Bu partinin lideri
Avigdor Lieberman’›n, Baﬂbakan
Yard›mc›s› olmas›ndan bu yana
yapt›¤› aç›klamalar, esas olarak ‹srail egemen politikas›n›n dile gelmesidir. Kimi “önerileri” bugün uygulanm›yorsa, “dengeler” ve “süreç” sorunudur sadece.
‹srail'in kendi “vatandaﬂ›” say›lan 1.5 milyonluk Arap nüfusunun
sürülmesini, parlamentoda yer alan
Arap milletvekillerinin idam edilmesini öneren Lieberman, geçen
hafta yapt›¤› bir aç›klamada da
Araplar’a yönelik etnik temizlik ve
31
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K›br›s benzeri “taksim” önermiﬂti.
18 Kas›m günü yapt›¤› aç›klamada
da, “Filistin lideri Mahmud Abbas'›
yok say›p Hamas liderlerini öldürüp
yol haritas›n› çöpe atal›m.” diye konuﬂtu. ‹srail devletinin bugün fiili
olarak sürdürdü¤ü de bu politikad›r
zaten, Lieberman demagojilerle
üzeri örtülmek istenen terörizmi
aç›k etmiﬂtir.

“En iyi Filistinli
ölü Filistinlidir”
Oslo ve “yol haritas›” gibi emperyalist planlar› bile “taviz” olarak
de¤erlendiren faﬂist lider, Filistinliler yerine iﬂbirlikçi Ürdün kral› ile
pazarl›k
yapmay›
önerdi¤i konuﬂmas›nda, emperyalistlerin
Hamas’› hizaya getirme çizgisini reddetti.
Ona göre
“ehlileﬂmiﬂ” bile
olsa Hamas
dahil hiçbir
Filistin gücü
ile müzakereye
onlar› asla
gerek yoktu. Yap›lmas› gereken
teslim
ise ﬂu:

alamayacaks›n›z!

“D›ﬂiﬂleri
Bakan› Mahmud
Zehar ve Baﬂbakan ‹smail Haniye
daha fazla ortal›kta rahatça dolaﬂmamal›. Hepsi yok olup cennete
gitmeli. Kendilerine ve mülklerine
sald›r›lmal›. Mülteci kamplar›na
de¤il, Hamas ve ‹slami Cihat liderlerine sald›r›n".

Filistin halk› tam da bu yok etme politikas›na karﬂ› “ölümüne”
direnmektedir. Bu terör ç›¤›rtkanl›¤›n›n alt›nda asl›nda büyük bir acz
yatmaktad›r. Mevcut sald›rganl›¤›n yetmedi¤ini savunan faﬂist liderin “daha önce yapmad›¤›m›z
ﬂeyleri yapmal›y›z” sözleri, hiçbir
vahﬂetin direniﬂi k›rmakta yeterli
olmad›¤›n›n, zalimin dilinden ilan›d›r.

ABD ve
NATO’nun
Afganistan
baﬂar›s›!

üzerine methiyeler diziliyor, “medeniyetle tan›ﬂan kabile” üslubunda
Afganistan tan›t›mlar› yap›l›yordu.
Oysa iﬂgalciler, direniﬂi k›ramad›klar› gibi, ülkenin imar› ya da di-

Yüzbinler açl›kla bo¤uﬂuyor
Irak’a göre bir dönem “sessizlik” içinde geçen Afganistan iﬂgali,
direniﬂin yükselmesi ile birlikte resmen “çuvallam›ﬂ” durumda. ABD
öncülü¤ündeki NATO gücünün komutanlar› tam anlam›yla feryat figan. Gerek NATO gücünün komutanlar›n›n, gerekse de emperyalist
cepheden yap›lan di¤er de¤erlendirmelerin ortaklaﬂt›¤› nokta, mevcut
durumda Taliban’›n yeniden iktidara gelmesinin önleyemeyece¤i. Bu
yüzden daha fazla asker, daha fazla
helikopter, silah vs. istiyorlar.
‹ﬂgalin ard›ndan “barbar Taliban’dan kurtar›lan Afganistan’›n
imar›” üzerine at›lan nutuklar›n ise
esamesi okunmuyor art›k. Hat›rlay›n o uluslararas› toplant›lar›. Bizden ﬂu kadar dolar diye “ba¤›ﬂlar”
toplanm›ﬂt›, burkal› kad›nlar özgürlü¤e kavuﬂmuﬂ, ülke demokrasi ile
tan›ﬂm›ﬂt›. Hiç kimsenin, “Taliban›
ve savaﬂ a¤alar›n› Sovyetler’e karﬂ›
destekleyen de ABD ve Avrupa’yd›”
diye sormad›¤› o günlerde, birbiri
ard›s›ra emperyalist medyada yer
alan Afganistan haberleri “Pembeye” kesmiﬂti adeta. “Özgürleﬂen kad›n” portreleri tan›t›l›yor, Karzai’nin nas›l ça¤daﬂ, uygar oldu¤u

¤er sosyo-ekonomik politikalarda
da tam anlam›yla baﬂar›s›z olmuﬂlard›. Bu gerçek belli bir süre gizlenebildi. T›pk› direniﬂin üst boyuta
ç›kana kadar gizlendi¤i gibi, yo¤un
sansür, y›k›nt›n›n üzerine kara bulut
gibi çökertildi.
Eylül baﬂ›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Uyuﬂturucu ve Suç Bürosu’nun
bir raporu, iﬂgalin bahanelerinden
olan afyon üretimi konusundaki durumu gözler önüne sermiﬂti. Tüm
dünyadaki afyon üretiminin bu y›l
yüzde 92’sinin Afganistan’da gerçekleﬂmesinin beklendi¤i kaydedilen raporda,haﬂhaﬂ hasad›n›n bu y›l
yüzde 59 artaca¤› belirtiliyor ve
ﬂöyle deniliyordu: “Afgan afyonu,
uluslararas› mafyay› besliyor ve
her y›l aﬂ›r› dozdan 100 bin kiﬂinin
ölümüne yol aç›yor.”
Afganistan iﬂgalinin birinci bahanesi “terör” ise, ikincisi de, Taliban yönetiminin zorbal›¤› ve ülkenin uyuﬂturucu üretim merkezi olmas› gibi gerekçelerdi. “Terörün”
halklara karﬂ› savaﬂ›n bir demagojisi oldu¤u art›k çok aç›k. Zorbal›k
ise; dü¤ün evlerinin bombalan›p
kitlesel olarak sivil halk›n katledilmesi, Ceng Kalesi katliam›, CIA iﬂ-

kence merkezleri ve daha pek çok
örnekle birlikte, en iyi emperyalistlerce yaﬂama geçirildi¤i görüldü.
Bununla bitmiyor, emperyalistlerin Afganistan “baﬂar›s›!”
BM G›da program› geçen hafta
yapt›¤› bir aç›klama ile, Afganistan'da halk›n k›ﬂa girerken açl›k tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu duyurdu. 2.5 milyon kiﬂinin BM yard›m› ile yaﬂad›¤› ülkede, yeterli g›da sto¤unun bulunmad›¤› duyuruluyor ve “yüzbinlerce kiﬂinin hayat›
risk alt›nda” deniliyor. ABD’si,
Avrupas› ile tüm emperyalistler ve
Türkiye gibi iﬂbirlikçileri oradalar.
Ve halk resmen açl›kla bo¤uﬂuyor.
Geçen hafta selden 15 kiﬂinin öldü¤ü ve 50 kiﬂinin kayboldu¤u ülkede,
halk, en temel ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layam›yor. BM yetkilileri, Afganistan'a yard›m için ça¤r›da bulunurken, benzeri bir ça¤r›y› da NATO yap›yor. Onlar›n ça¤r›s› ise, daha fazla silah, asker. Halk›n durumuyla tek ilgilerini, yine NATO birliklerinin komutan› David Richards
özetliyor: “Yaﬂam koﬂullar›nda k›sa
sürede bir iyileﬂme olmamas› halinde, halk›n büyük bölümünü Taliban'a destek vermeye baﬂlayabilir.”
Emperyalistlerin aç b›rakt›klar›
halklara kimi zaman “yard›m” ﬂovu
yapmalar› alt›ndaki mant›¤› çok güzel özetliyor. Ama ne çare ki, askeri, siyasi ve ekonomik araçlarla gerçekleﬂtirdikleri iﬂgallerle tüm dünyaya yaymak istedikleri sistem, açl›¤›, yoksullu¤u daha da büyütüyor.
Ve elbette isyanlar›!

Bush’un Vietnam’dan ç›kard›¤› ders!
ABD Baﬂkan› George W. Bush, Asya-Pasifik Ekonomik ‹ﬂbirli¤i (APEC) zirvesine
kat›lmak üzere gitti¤i Hanoi’de, 30 y›l önce
iﬂgalci olarak bulundu¤u Vietnam’dan ç›kard›klar› dersi Irak için ﬂöyle aç›klad›: “Vazgeçmezsek kazanaca¤›z".
Vietnam’› 20 y›l iﬂgal etmiﬂ, milyonlarca
Vietnaml›’ya büyük ac›lar yaﬂatm›ﬂ ve geride 65 bin kay›p b›rakarak kaçm›ﬂ, “vazgeçmemekten” söz ediyor. Vietnam’dan “sab›rl›
olmay›” ö¤renmiﬂler. Yenilgiyle biten kosko-

ca yirmi y›ldan söz etti¤inin ya fark›nda de¤il, ya da dünyan›n unuttu¤unu düﬂünerek
“üfürüyor” ve Irak hezimetini yüzsüz bir demagojiyle örtmeye çal›ﬂ›yor. De¤il 20 y›l 40
y›l da kalsa sonuç de¤iﬂmeyecekti. Fransa’n›n yüz y›ldan fazla süren Cezayir iﬂgali
bunun en aç›k kan›t›d›r. Direnen bir halk varsa, orada iﬂgalcinin yenilgisi kaç›n›lmazd›r.
Bush’un Vietnam’dan ç›karmas› gereken
ders bu olmal› ve derhal Irak’ta iﬂgale son
vererek ülkeyi terk etmelidir.
32
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Bush, Endonezya'da sol gruplar›n
öncülü¤ünde binlerce kiﬂi taraf›ndan
protesto edildi.

‹stanbul Balat’ta ahﬂap binada ç›kan yang›nda 3’ü çocuk 1’i kad›n
4 kiﬂi feci ﬂekilde yanarak can
verdi. Üst katta oturan 3 kiﬂi ise,
yard›m gelmeyince pencereden
atlayarak yaral› kurtuldu.
Yaral›lardan Azize Tekin isimli kad›n, uzun süre olay yerinde
ambulans bekledi. Bu duruma
tepki gösteren mahalle sakinleri kad›n› taksiyle hastaneye
götürdüler.
20 Kas›m günü yaﬂanan yang›n›n söndürülmesinin ard›ndan, cesetler d›ﬂar› ç›kar›l›rken,
bu kez de cesetlerden biri ikinci
kattan yere düﬂürüldü. Gözyaﬂlar›na bo¤ulan mahalle sakinlerinin
isyan›na neden olan bu olayda,
halk “Böyle insanl›k m› olur?
Geç geldiniz bari cesetleri do¤ru dürüst ç›kart›n” diye ba¤›rd›.
‹stanbul’un orta yerinde bir mahalle, üstelik itfaiye merkezi beﬂ dakikal›k uzakl›kta bulunuyor. Ancak
camlardan insanlar feryat ediyor,
bekliyor, yan›yor ve kendilerini
aﬂa¤›ya at›yorlar. Bu süre içinde
ne itfaiye ne ambulans yok.
“Yollar darm›ﬂ”, “araçlar park etti¤i için geçememiﬂler”miﬂ... Bunlar› bahane olarak öne süren de
kentin Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ. “‹tfaiyenin bir
zaaf› bulunmad›¤›n›” öne süren
Topbaﬂ, dar sokaklar› ve geliﬂgüzel park edenleri suçlayarak iﬂin
içinden s›yr›lmaya çal›ﬂt›.
Tüm bunlar “çaresiz” mi? Teknik
bu kadar aciz mi? Elbette de¤il,
ama teknik halk›n de¤il egemen
s›n›flar›n, bir avuç zenginin hizmetinde oldu¤u için bu sonuçlar
ortaya ç›k›yor. O evlerde insanlar›n yaﬂad›klar›n› gözönünde bulundurarak, olas› felaketlerde ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›racak düzenlemeleri
yapmak, bunun için gerekli teknik
ekipmanlar› edinmek, bu kenti,
ülkeyi yönetenlerin sorumlulu¤u

de¤il midir? Elbette böyledir. Ancak, bu ülkede halk›n ihtiyaçlar›na, can güvenli¤ine yönelik hangi
düzenleme var ki, böyle bir yap›lanma olsun.
Siz hiç, “sokaklar› dar” oldu¤u için
yang›nda ulaﬂ›lamayan bir zengin
evi duydunuz mu? ‹hmal, tedbirsizlik ya da baﬂka bir yönetim
kusuru yüzünden ölen zengine tan›k oldunuz mu?
Balat’ta üçü çocuk, dört kiﬂiyi
yak›p kavuran yoksulluktu...
Yoksullar›n ölümünün ucuz oldu¤u

Hep yoksullar›n
sokaklar› dard›r
ve bu ölümlerin sorumlular›n›n
kendilerini aklamak için ucuz
aç›klamalara baﬂvurdu¤u bir ülkedir buras›. Kimi zaman 44 ölüme
“abart›” der bu ülkenin yöneticileri, kimi zaman da “bizim hiç kusrumuz yok, takdiri ilahi” der ç›karlar. Sistem, halka de¤er vermedi¤i için, devlet örgütlenmesini
de bu temelde inﬂaa eder. Alt yap› yoklu¤u ya da dar sokaklardan
ulaﬂ›lamayan yanm›ﬂ cesetler bu
gerçekli¤in sadece sonuçlar›d›r.
Kapitalizm yoksullaﬂt›rd›¤›, sefalete mahkum etti¤i halk kitlelerine
“ucuz ölümleri” de dayat›yor.
T›pk› Aksaray’da Çelik ailesinin
yaﬂad›klar› gibi.

“Biz çöpten yerdik”
Çelik ailesi, ço¤u zaman yapt›klar›
gibi, zengin mutfaklar›n›n, restoranlar›n yak›nlar›ndaki bir çöpten
bulduklar› yiyeceklerle kurdular
kahvalt› sofras›n›. Zaten geçimlerini de, çöplerden hurda toplayarak sa¤l›yorlard›.
14 yaﬂ›ndaki Aﬂire, kardeﬂi ile birliket çöpte bulduklar› salam› sevinçle koymuﬂtu sofraya. Bu sofrada etin sütün yeri olmazd› fazlaca. Bu yüzden Aﬂire sofraya oturana kadar bitivermiﬂti salam. Ve
olan oldu. Salamdan zehirlenen
baba Elvan Çelik hayat›n› kaybederken, Aksaray Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edilen 48
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yaﬂ›ndaki anne Raziye, 22 yaﬂ›ndaki Savaﬂ ve 25 yaﬂ›ndaki Makbule Çelik'le Konya'da tedavi edilen 20 yaﬂ›ndaki Serpil, alt› ayl›k
Muhammet ve iki yaﬂ›ndaki Raziye'nin sa¤l›k durumu ciddiyetini
koruyor.
Salama yetiﬂemeyen Aﬂire kalm›ﬂt›
bir tek ayakta. Yoksullu¤un istisnai halleri olmad›¤›n› bilseler de,
görmezden gelen gazetelerin
uzatt›¤› mikrofonlara, yald›zl› dünyalar›n alt›nda gizlenen yoksullu¤un utanc›n› çarpt› Aﬂire.
“Biz çöpten toplad›¤›m›z
ﬂeyleri yerdik. Ama hiç
böyle olmam›ﬂt›.”
Nereden bilsinlerdi “son kullan›m tarihi”ni. O al›ﬂveriﬂ merkezlerinin içini de¤il hep çöplerini gördüler, “al›ﬂveriﬂ kültürü”nden de do¤al ki, bihaberdiler.
Ziyan olmas›n diye hastal›kl› tavu¤u kesip yiyen Fatmalar gibi. 14
yaﬂ›ndaki bir k›z çocu¤unun bir
dilim salam için “bana neden b›rakmad›n›z” diye a¤lad›¤› bir yoksulluk sadece Çelik ailesinin de¤il,
milyonlar›n sorunudur. Halk›n
yüzde 30’dan fazlas› resmi yoksulluk içinde yaﬂ›yor. Çelik ailesi
ve onlar gibi “en dipte” olanlar,
yani istatistiklerde “açl›k s›n›r›n›n
alt›nda yaﬂayanlar” diye geçenlerin say›s› ise bir milyondan fazla.
Böyle bir ülkede ne bebelerin açl›ktan ölümü istisnad›r, ne de çöpten beslenenler. Böyle göstermek
isteyenler, her yoksulu kendi dünyas›nda tecrit edip, kendi durumunda olanlardan bihaber yaﬂamaya mahkum edenlerdir. Ac›lar›n, yoksullu¤un öfkesinin biraraya gelmesinden korkar bu düzen.
Bilir ki, ac›s›n› kardeﬂ k›lanlar, öfkelerini de yoldaﬂ edip aya¤a kalkar yeri geldi¤inde.
*
Alevlerden, çöplükten, açl›ktan gelen ölümler ne kaderdir ne de lokal sorunlar›n, yetersizliklerin, cehaletin ürünüdürler. Milyonlarca
evsizin sokaklarda yaﬂad›¤›, kapitalizmin anavatan› ABD’de sorun
ne ise, bizim ülkemizde de odur.
Bu batakl›k kurutulmad›kça da,
oradan gelecek “zamans›z” ölümler hep yoksular› bulacakt›r.

Canl› Yay›na Polis Bask›n›

Selzedeye yard›ma
polis engeli

Diyarbak›r'da düzenlenen ‘Edebiyat Günleri’
kapsam›nda, 19 Kas›m günü yerel Gün TV’de, 'Diyarbak›r'da Yaﬂayan Yazarlar Sorunlar›n› Tart›ﬂ›yor'
adl› bir etkinlik düzenlenmek istendi. M›g›rdiç Margosyan, Osman Özçelik, ﬁeyhmus Diken, Ayd›n
Bolkan gibi 25 yazar›n kat›ld›¤› program, daha ilk
dakikas›nda, polisin müdahalesine sahne oldu.
Zaten “canl›” yay›nlanan program›, Diyarbak›r Valili¤i'nden ald›klar›
izinle kameraya kaydetmek isteyen polisin bu hukuksuzlu¤unu reddeden,
program sunucusu Adil Kurt, 1 dakika süren canl› yay›n› kesti. Programa
kat›lan yazarlar da Kurt’a destek vererek program› terk ettiler. Bu arada polisler, ayn› gün 'Kürt Dilini Koruma ve Kürtçe E¤itim Konferans›'n›n bas›na kapal› düzenlenen oturumlar›nda da, itirazlara ra¤men çekim yapt›.
Faﬂizmin muhalif düﬂünceden duydu¤u korkunun ve düﬂmanl›¤›n bir örne¤i daha! Bir il emniyetinin “iﬂgüzarl›¤›” olarak de¤erlendirilemeyecek
aç›kl›kta; izni veren devletin valisi. Ve bilinmektedir ki, bu tür hukuk d›ﬂ›
uygulamalar bir istisna oluﬂturmuyor. Ancak, bir canl› yay›n›n polis kameras›na kaydedilmesi ilk kez yaﬂan›yor. Anlaﬂ›lan polis, yay›nlanacak program üzerinden soruﬂturmalar açt›rmay› yeterli görmemiﬂ!
Önce DKÖ’lerin aç›k alanlarda yapt›¤› bas›n aç›klamalar›n› kameralara
kaydettiler. Ard›ndan derneklerin, sendikalar›n içine girerek yapt›lar. ﬁimdi
de canl› yay›nda. Bir sonraki aﬂaman›n “yatak odalar›” oldu¤undan kimsenin kuﬂkusu olmas›n. Çünkü faﬂizm, tüm toplumu, özellikle muhalif güçleri en s›k› denetim ve bask› alt›nda tutmak ister. Emperyalizmin hakim oldu¤u dünya konjonktürü de bu hukuksuzluk için oldukça uygun bir zemin sunmaktad›r. “Demokrasinin beﬂi¤i” diye yans›t›lan ve bir AB ülkesi olan ‹ngiltere’de, bir ‹ngiliz’in günde 300 kamera taraf›ndan izlendi¤i, egemen s›n›flar›n halklara yaﬂatt›klar› ac› ve yoksulluklar›n öfke olarak kendilerine dönmesinden büyük korku duydu¤u bir süreçtir yaﬂan›lan.
Diyarbak›r’da yaﬂanan trajikomik olay›n bir baﬂka boyutu ise, demokratik mücadelede geri ad›m›n sonunun olmayaca¤›d›r. Polisin bu hukuksuzluklar› ilk gündeme getirdi¤i süreçte karﬂ› ç›k›lmamas›, pervas›zl›¤›n› daha
da art›rm›ﬂt›r.
AKP iktidar›n›n faﬂizmi yeni cilalarla parlatarak bas›n, düﬂünce ve ifade
özgürlü¤ü üzerine nutuklar att›¤› ﬂu günlerde gerçekleﬂen bu olay, bu ülkede özgürlüklerin ancak halk güçlerinin mücadelesi ile mümkün oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. “Bas›n özgürlü¤ü”nü savundu¤unu iddia eden bas›n
kuruluﬂlar›n›n, büyük medyan›n bu olay› görmezden gelmesi, hatta haber bile yapmamas›, bu mücadeleyi kimlerin verebilece¤ini de göstermektedir.
Onlar; bas›n, ifade ve düﬂünce özgürlü¤ünü sadece kendileri için isterler,
muhaliflerin susturulmas› konusunda ise, faﬂizmle ayn› düﬂüncededirler.

17 A¤ustos depreminde günlerce bölgeye ulaﬂamayan devletin,
ulaﬂt›¤›nda ilk iﬂi, demokratik kitle
örgütlerinin halka yard›m etmesini,
dayan›ﬂmas›n› engellemek olmuﬂtu.
Faﬂizmin zihniyeti de¤iﬂmiyor.
44 insan›m›z›n öldü¤ü, onbinlerce
insan›n ma¤dur oldu¤u sel felaketinin “abart›ld›¤›n›” söyleyen iktidar›n polisi, E¤itim-Sen Van ﬁubesi
taraf›ndan, Batman ve Diyarbak›r’daki selzedeler’e gönderilmek
üzere baﬂlat›lan yard›m kampanyas›na karﬂ› harekete geçti.
19 Kas›m günü E¤itim-Sen Van
ﬁubesini basan polis, yard›m malzemelerine el koydu. E¤itim-Sen
Genel Merkezi taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, sendikaya “suç örgütü” muamelesi yap›lmas› eleﬂtirildi.
Bask›na, Van Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan izin verilmesi ise,
faﬂizmde yarg›n›n niteli¤ini gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

“Baﬂörtüsüne özgürlük”
“‹nanç Özgürlü¤ü Platformu”nun türban yasa¤›na yönelik Abdi ‹pekçi
Park›’nda her Cumartesi yapt›¤› eylemler, 41.Haftas›na girdi. Bu hafta da
yap›lan eylemde, “Baﬂörtüsü bu ülkede % 1,5’in sorunudur diyen baﬂbakan
yard›mc›lar›n› size ﬂikâyet ediyoruz” denildi. Hizmet-‹ﬂ Sendikas› ve TAYAD’l› Ailelerin’de destek verdi¤i aç›klamada, türbanl› oldu¤u gerekçesi ile
hastanede kan vermede zorluk yaﬂayan bir bayan yaﬂad›klar›n› anlatt›ktan
sonra bir küçük k›z çocu¤u kendi yazd›¤› bir ﬂiiri okudu.
34
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“‹fade özgürlü¤ü
mutlak de¤ildir”
Özgür Gündem Gazetesi’nin kapat›lmas› karar›, 17 Kas›m günü ‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›
ile protesto edildi. ‹HD ad›na yap›lan konuﬂmadan sonra söz alan, gazetenin yöneticilerinden Nurettin
F›rat, kapatmaya neden olan haberlerden birinin, A¤ar’›n Kürt sorununa iliﬂkin aç›klamalar› oldu¤unu
hat›rlatarak, “bu haber bizim gazetemizde yay›nland›¤› için suç oldu.
O zaman Mehmet A¤ar da örgüt
propagandas› yap›yor. Bu kararla
düﬂünce ve bas›n özgürlü¤üne darbe vuruluyor. Hakimin bu konudaki
yorumu da ilginçtir. Düﬂünce ve
ifade özgürlü¤ü mutlak de¤ildir diyor. Bu aynen Genelkurmay Baﬂkan›’n›n ifadesi” diye konuﬂtu.
Aç›klamaya çok say›da kurum
da destek verdi.
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301. Madde mi Tecrit mi ‹vedi

Di¤er hukuk dallar›ndan farkl›
olarak ceza hukuku, yurttaﬂ, devlet
ve toplum aras›nda adalet için en
yaﬂamsal disiplindir. Ceza hukuku,
suçu ve cezay› belirleyen kurallar
ile suç olay›n› çözmeyi ve suçluya
yönelik ... adil biçimde yapt›r›mlar›,
tedavi etmeyi ya da suçu önleme
biçimlerini belirlemeyi düzenleyen
yarg›lama kurallar›n›, nihayet suçlulu¤u veya sorumlulu¤u sabit
olanlar›n ceza ve tedbirlerinin infaz›n› düzenleyen ... bir hukuk dal›d›r.
Bu üçlü aya¤a iliﬂkin düzenlemeler, o toplumun ekonomik ve
sosyolojik biçimlenmesinin, devlet
yap›lanmas›n›n ve bireylerin özgürlük dünyas›n›n aynas›d›r. Ça¤daﬂ
bir ceza hukuku, bu üçlü aya¤›n
bütünü gözetilerek biçimlenir. Suç
ve cezay› düzenleyen 'ceza kanunlar›' ça¤daﬂ, ancak yarg›lamay› düzenleyen 'muhakeme hukuku kanunlar›' adil de¤il ya da otoriter kanunlar ise, nihayet 'infaz kurallar›',
'suçlu' veya 'cezas› infaz edilenleri'
topluma yeniden dönecek kiﬂiler
de¤il, 'cezaland›r›lacak', kiﬂilikleri
veya vücutlar› yok edilecek kiﬂiler
olarak görüp, bu anlay›ﬂla düzenlemeler getirmiﬂ ise, o toplumda
ça¤daﬂ bir 'ceza hukuku'ndan söz
edilemez.
Bu arada 'infaz yasalar›'n›n de¤il, 'muhakeme hukukunun' konusu olan, yani hakk›nda hüküm verilmemiﬂ, yarg›lamas› süren kiﬂiler
için uygulanacak istisnai bir kurum
olan 'tutuklama' kurumunu 'bir infaz biçimi', hatta 'bir ceza' gibi gören düzenlemeler veya anlay›ﬂlar
ise hukuki de¤ildir...
'Suç' ve 'cezalar›', 'muhakeme
kurallar›n›', 'infaz kurallar›n›' düzenleyen yasalar; devlet ve iktidardan yana oldukça 'siyasal', toplumsal koﬂullardan kopuk, oldukça
'yarars›z', 'insan›n-yurttaﬂ›n hak ve
özgürlüklerini' güvence alt›na ald›kça 'adil' ve 'ça¤daﬂ' olur. Ceza
hukukunu 'cezaland›rma' hukuku
olarak gören anlay›ﬂlar, insanlar›n
do¤uﬂtan suçlu olduklar›na inanan
veya suçun kaynaklar›n› çözmek
yerine, sorunu 'bask›' ve 'ﬂiddet'...
ile çözmeye çal›ﬂan, adil olmayan

Av. Bahri Belen (18 Kas›m Cumhuriyet)
ve çözüm getirmeyen anlay›ﬂlard›r.

CEZA HUKUKUNUN ÖNCEL‹KL‹
SORUNU TCY'N‹N 301. MADDES‹ M‹
YOKSA TECR‹T M‹D‹R?
Yeni Türk Ceza Yasas›'n›n 301.
maddesi, ... ile ilgili tart›ﬂma, 'düﬂünce' ya da düﬂündü¤ünü 'ifade'
özgürlü¤üne getirdi¤i s›k›nt›lar ile
gündemden düﬂmüyor. ...
Bu düzenleme, maddi ceza hukukunun ça¤daﬂ anlay›ﬂ›nda 'bireyin hak ve özgürlüklerini güvence
alt›na alma' amac›na yeterli bir düzenleme olmad›¤› gibi, buna karﬂ›t
ve engel bir düzenleme olarak ceza hukukunun gündeminde yer al›yor. Düzenlemedeki ... gereksinimin özü 'bireylerin ifade özgürlüklerine' getirdi¤i ceza yapt›r›m›. Oysa ça¤daﬂ ceza hukukunda böyle
sonuç do¤uran yasalar›n, kurallar›n
yeri olmamas› gerekir. ...
Peki tecrit? Ba¤›ms›z mahkemelerde adil bir ﬂekilde yarg›lan›p
'suçlulu¤u sabit olmuﬂ hükümlülerin' 'cezalar›n›n infaz›n›' düzenleyen yasa, yönetmelik, genelge ve
benzeri kurallar›n oluﬂturdu¤u hukuk içinde de¤erlendirilecek bir
hal. Do¤ru-yanl›ﬂ. Hukuka uygun
ya da uygun de¤il. Ça¤daﬂ ceza
hukukunda, en az 'ceza normlar›n›kurallar›n›' düzenleyen kurallar kadar yaﬂamsal. ‹nsana ve insan›n
do¤as›na ayk›r› 'infaz sistemi' içinde yer alan 'tecrit' en az Türk Ceza
Yasas›'n›n 301. maddesi kadar
önemli. Gözden kaçmamas› gereken bir durum. Üstelik 301. madde
ile ilgili suçlama ve davalarla ihlal
edilen haklar, hukuklar ve özgürlükler herkesin gözü önünde. Tecridi kimse duymuyor. Bilmiyor. Yak›nlar› ve hatta en do¤rusunu ve
somutunu 'avukatlar›ndan' baﬂka
kimse anlayam›yor. Dört duvar›n
ard›ndaki, surlar›n ard›ndaki hayat›
kimse görmüyor. Dakikalar›n, saatlerin, günlerin, aylar›n ve y›llar›n ard›nda, duvarlar›n içerisinde çürüyen bedenin, beynin ve ruhun durumunu. Hele 'siyasal suçlardan'
hükümlülerin 'düﬂüncelerinin yok
edilmesi' amaçland›¤›nda, öncelik35
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le kiﬂilikleri ve ard›ndan bedenleri;
fiziki, biyolojik ve psikolojik olarak
yok edilme program›nda.
Oysa anayasam›zda, ‹nsan
Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi'nde, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile
birçok ulusalüstü belgede; yaln›zca
'cezalar' aç›s›ndan de¤il, 'suçlulu¤u sabit olmuﬂ hükümlülerin' 'cezalar›n›n infaz›' aç›s›ndan da 'gayri
insani ceza infaz›', 'insan onuruna
ayk›r› ceza infaz›' yasaklanm›ﬂt›r.
Ancak 'F tipi' ve di¤er baz› ceza ve
tutukevlerinde 'tecrit' ve öteki
'gayri insani ceza', 'insan onuruna
ayk›r› ceza' infaz› sürüyor. Hele ülkemizde ... devlet güvenlik mahkemelerinde verilen mahkûmiyet kararlar›n›n 'adil' olmad›¤›na iliﬂkin
uluslararas› mahkeme kararlar› da
varken ve devlet güvenlik mahkemelerinin ﬂu anda yaln›zca ad› de¤iﬂmiﬂken, 'suçlulu¤u sabit olmuﬂ
hükümlülerin' cezalar›na iliﬂkin
adaletsizlik duygusuna, bunlar›n
infaz›ndaki tecrit uygulamas›n›n bir
baﬂka aç›dan vahameti de ortadad›r. ... yarg›lamalar› süren; yani 'tutuklu' olup 'masum' say›lan kiﬂilerin, 'gayri insani' ve 'insan onuruna
ayk›r›' koﬂullarda tutulmas›, ard›ndan y›llarca sonra 'suçsuzluklar›n›n
anlaﬂ›l›p' sal›verilmeleri sonras›nda
adaletten nas›l söz edilebilir?
'Tecrit'i kimse duymuyor. Bilmiyor. ... Hücrede k›sa süre sonra fiziksel çöküntü, biyolojik arazlar,
psikolojik travmalar baﬂl›yor. Dört
duvar›n, surlar›n ard›ndaki hayat›
kimse görmüyor. Dakikalar›n, saatlerin, günlerin ve y›llar›n ötesinde,
duvarlar ard›nda çürüyen ... beyin
ve ruhun yaratt›¤› bedeni toplum
yeniden içerisine nas›l alacak?
‹stanbul Barosu avukatlar›ndan
Behiç Aﬂç› bu insanl›k onuruna ayk›r› ve ça¤daﬂ ceza hukukunun kabul edemeyece¤i 'infaz›' gördü¤ü
için, içeride görülmeyeni d›ﬂar›ya
duyurmak için ölüm orucunda.
Avukat›n adalet mücadelesi duruﬂma salonunda bitmiyor. Müvekkil
ve müvekkilleri, bu toplumun insanlar› için, adalet duygusu ve sorumlulu¤u için sa¤l›¤›n› yitirdi. Ölümün s›n›r›nda... Yüreklerin kulaklar› sa¤›r, o ise ölüme yaklaﬂ›yor a¤›r
a¤›r. Bu en az ... 301. madde kadar
hukukun, yasalar›n ve toplumumuzun, insanl›¤›n ay›b›...

e mek
‘Herkese Ücretsiz Sa¤l›k’
“Herkese Ücretsiz Sa¤l›k, Sa¤l›kta Y›k›m› Durdural›m” ﬂiar›yla Van ve Edirne olmak üzere iki koldan Ankara yürüyüﬂü baﬂlatan SES üyeleri, 17 Kas›m’da Abdi ‹pekçi Park›’nda düzenledikleri mitingle iktidar›n sa¤l›k politikas›n› protesto ettiler.
Her iki yürüyüﬂ kolunun S›hhiye’de birleﬂmesinin ard›ndan Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi bahçesinde bekleyen sa¤l›k emekçileri
ile buluﬂan yürüyüﬂçüler, “Her ﬁeyin Baﬂ› Sa¤l›k, Sa¤l›kta Y›k›m› Durdural›m” yaz›l› pankartla Abdi ‹pekçi’ye yürüdüler. 800 civar›nda emekçinin
sloganlarla devam eden yürüyüﬂ esnas›nda da halka bildiriler da¤›t›ld›.
Mitingte ilk sözü alan SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n, IMF talimatlar› ile sa¤l›k harcamalar›n›n k›s›lmas›n› eleﬂtirerek, “IMF’nin emredip hükümetin uygulad›¤› program, Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› de¤il sa¤l›kta y›k›m program›d›r” dedi. Türk Tabipler Birli¤i Baﬂkan› Gencay Gürsoy
ise, hekimlerin, sa¤l›k emekçilerin ve yoksul emekçi halk›n buluﬂtu¤u bir
dönemde eﬂit paras›z sa¤l›k hakk›n›n kazan›laca¤›n› vurgulad›. Gürsoy’un
ard›ndan KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul konuﬂtu. Tombul,
‘IMF’ye de¤il emekçiye bütçe’ diyerek 14 Aral›k’ta hep birlikte alanlarda
olal›m ça¤r›s› yapt› ve “14 Aral›k’ta hizmet üretmeyece¤iz” dedi.
“Herkese Eﬂit Ücretsiz Sa¤l›k, Sa¤l›kta Y›k›m› Durdural›m, Sa¤l›k Hakt›r ‹lac›ma Dokunma” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme çeﬂitli sendika ve
DKÖ’ler de destek verdi.

lemde, fabrikadaki iﬂçilerin
d›ﬂar› ç›kmas›n›n engellenmesi de protesto edildi.
Eylemde konuﬂan Tek G›da-‹ﬂ Trakya
Marmara ﬁubesi Teﬂkilatland›rma Sekreteri
Göksel ﬁengün, deste¤in iﬂçilere güç verdi¤ini kaydederek, iﬂten at›lan iki iﬂçi ile birlikte her gün fabrika önünde beklediklerini dile getirdi. ‹ﬂçilerin bu anlaml› dayan›ﬂmas›
“Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas› “UNO ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla da perçilendi.

UNO’da sendikal› iﬂçiye bask›
Unmaﬂ Unlu Mamüller Fabrikas›’nda
(UNO) çal›ﬂan iﬂçilerin, yasal haklar›n› kullanarak Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›’na üye olmalar›, patronun bask›s› ile karﬂ›land›.
Sendikal› iﬂçiler üzerinde istifa etmeleri
yönünde bask›lar›n yo¤unlaﬂmas› üzerine,
16 Kas›m’da bir protesto eylemi düzenlendi.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ üyesi ABB iﬂçileri, Antko iﬂçileri ile TEKEL iﬂçilerinin de destekledi¤i ey-

AKYIL’da Grev
Diyarbak›r’da kurulu bulunan
AKYIL Tekstil Fabrikas›'nda çal›ﬂan yaklaﬂ›k 400 iﬂçi, çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi, gasp edilen
haklar›n›n tan›nmas› için, 16 Kas›m’da grev baﬂlatt›.
TEKS‹F üyesi iﬂçiler, fabrika
önünde toplanarak grev pankart›n›
“‹ﬂçilerin Birli¤i Patronlar› Yenecek, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› aras›nda ast›lar.
Sendikaya üye olduklar› için daha önce 300’e yak›n iﬂçinin iﬂten

at›ld›¤› fabrikada, iki y›ld›r mücadelelerini sürdürdüklerini belirten,
TEKS‹F Genel Sekreteri Kadir Burhan, "Biz ne istiyoruz? ‹nsan gibi
yaﬂamak istiyoruz. Çal›ﬂan insanlar›m›z›n sosyal haklar›n› verilmesini
istiyoruz" dedi. TEKS‹F Baﬂkan
Yard›mc›s› Nazmi Irgat da, "Bugün
burada kanunsuzlu¤a, çal›ﬂanlar›m›z›n u¤rad›¤› haks›zl›¤a karﬂ› bu
grevi baﬂlat›yoruz” diye konuﬂtu.
Bu arada, iﬂten at›lan 120 iﬂçinin
iﬂe iade davas›n›n ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan iﬂçiler, patronun tehditlerine boyun e¤meyeceklerini söylediler.
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‘BOTAﬁ halka ucuz do¤algaz
temin etmelidir’
Koç Holding’e peﬂkeﬂ çekilen
BOTAﬁ’ta çal›ﬂan, Petrol-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, 21 Kas›m’da Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› önündeydi. Sendikan›n Ankara ﬁube Baﬂkan› Mustafa Özgen, BOTAﬁ'›n “siyasetten uzak, ba¤›ms›z, özerk haliyle
sanayiye ve halka en ucuz ﬂekilde
do¤algaz temin edecek yap›ya kavuﬂturulmas› gerekti¤ini” söyledi.
Sloganlarla iktidar› protesto eden iﬂçiler; arac› tüm kurumlar›n tasfiye
edilmesini, özel olanlar›n kamulaﬂt›r›lmas›n› ve gaz› halka ilk elden, en
ucuza BOTAﬁ’›n vermesini istediler.

Özelleﬂtirmeye boykot!
TCDD çal›ﬂan› memurlar›n yemekhanelerinin özelleﬂtirilmesi üzerine, Birleﬂik Taﬂ›mac›l›k Çal›ﬂanlar›
Sendikas› (BTS) ‹zmir ﬁubesi boykot baﬂlatt›. Özelleﬂtirmenin ard›ndan yemek fiyatlar›n›n 1.25
YTL’den 2.5 YTL’ye ç›kar›lmas›na
tepki gösteren memurlar, 21 Kas›m’da Alsancak’ta bulunan TCDD
3. Bölge Müdürlü¤ü Lokali önünde
toplanarak özelleﬂtirme karar›n›
protesto ettiler. BTS, lokal önünde,
KESK’in baﬂlatt›¤› bütçe referandumu için de sand›k kurdu.

Çöplük istemiyoruz
Köylerinin belediye taraf›ndan
çöplük olarak kullan›lmas›na karﬂ›
ç›kan Manisal› köylüler, 18 Kas›m
günü ‹stiklal Caddesi’ndeydiler. Ellerinde süpürgeleriyle “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Susma Sustukça
S›ra Sana Gelecek” sloganlar›yla
‹stiklal Caddesi’ni süpüren köylüler, “köyümüzde Manisa Belediyesi’nin yapt›¤› çöplü¤ü istemiyoruz.
Biz halk›z biz hakl›y›z. Hakk›m›z›
sonuna kadar arayaca¤›z” dediler.

Ö¤renci hak al›rsa, yönetim zorda kal›rm›ﬂ
Yaklaﬂ›k üç haftad›r boykot da dahil olmak
üzere çeﬂitli eylemliliklerle ticarileﬂmeyi ve yemekhane zamlar›n› protesto eden ö¤renciler, üniversite yönetiminin taleplerini dikkate almamas›n›, 17 Kas›m’da düzenledikleri bir eylemle protesto ettiler.
Rektörlük genel sekreteri ile yap›lan görüﬂme
hakk›nda da bilgi veren Y›ld›z Teknik Üniversitesi (YTÜ) ö¤rencileri, yemekhane zamm›na karﬂ›
yapt›klar› 3 gün süren boykota kat›l›m›n yüzde 98 oldu¤unu dile getirdiler.
Rektörlük genel sekreterinin kendilerini cezalarla tehdit etti¤ini ve e¤er
zamlar› geri çekerse, ö¤rencilerin, "Hak ald›k diyerek yönetimi zor durumda b›rakaca¤›n›" söyledi¤ini aktard›lar. Ö¤rencisinin hakk› olan› almas›ndan, kendine güvenmesinden, örgütlülü¤ün gücünü görmesinden duyulan korku daha nas›l ifade edilir ki!
Aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi yapan ö¤renciler, yönetimin bu
tavr›n› protesto ettiler ve "Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz, Soyguna Karn›m›z
Tok, Yemekhane Zamm› Geri Çekilsin" sloganlar› att›lar. Okula giren ö¤rencilere yönelik bildiri da¤›t›m› ve bilgilendirme yapan kitle, rektörlük
önüne kadar "Çözün, zamlar› kald›r›n" slogan› ile yürüdü ve burada yapt›¤›
aç›klamada da mücadelenin devam etti¤ini ve sorunun takipçisi olacaklar›n› belirttiler.

Ulaﬂ›m zamlar› geri çekilsin
Ulaﬂ›m zamlar›n›n geri çekilmesi talebiyle belediye binas›n›n önüne
yürümeye çal›ﬂan Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencileri, 14 Kas›m günü polis
sald›r›s›na u¤ram›ﬂt›. Sald›r›,16 Kas›m’da yap›lan eylemle protesto edildi
ve ö¤rencilerin bask›larla y›lmayacaklar› ifade edildi.
HÖC’ün de oldu¤u çok say›da DKÖ ve partinin kat›ld›¤› aç›klamada,
yeni TMY ile daha pervas›zca sald›ran güçlerin bu hareketinin sadece ö¤rencilere yönelik olmad›¤›, tüm demokratik güçlere yönelik bir gözda¤› oldu¤u belirtildi.
Eylem, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ulaﬂ›m Zamlar› Geri Çekilsin, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla son buldu.

Tokat'ta Faﬂist Sald›r›
Tokat'ta 15 Kas›m günü Niksar kavﬂa¤› yolu üzerinde 7 kiﬂilik ö¤renci grubuna 25-30 kiﬂilik bir grup
faﬂist önce sözlü ve küfürlü tacizde bulundu. Ard›ndan
faﬂistler 3 ö¤renciye sald›rarak a¤›r ﬂekilde darp ederek yaralad›lar.
Olayda yaralanan ö¤renciler ayn› gece darp cebir
raporu için Tokat Prof. Dr. Cevdet Aykan Hastanesi’ne
sevk edildi. Ancak göz doktoru olmad›¤› neden gösterilerek iki gün sonra randevu verildi. Darp edilen 3 ö¤rencinin yaﬂad›klar› sald›r›dan sonra vücutlar›n›n çeﬂitli yerinde darp izlerine rastlan›rken, özellikle yüz k›s›mlar›nda ise morluklar›n oluﬂtu¤u görüldü. Ö¤rencilere, 3 günlük iﬂ göremez raporu verildi¤i ö¤renildi.
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E¤itimciler
yoksullaﬂ›yor
24 Kas›m Ö¤retmenler Günü’öncesi bir bas›n toplant›s› düzenleyen, E¤itim-Sen Genel Baﬂkan›
Alaaddin Dinçer, e¤itim emekçilerin bu y›l da ö¤retmenler gününe
daha da yoksullaﬂarak girdi¤ini
kaydetti.
“Y›llard›r sadece belli günlerde
ö¤retmenli¤in kutsall›¤›ndan,
onurlu bir meslek oldu¤undan
bahseden yöneticiler, bugünkü
durumdan sorumludurlar” diyen
Dinçer, yapt›klar› araﬂt›rman›n sonuçlar›n› aç›klayarak, ö¤retmenlerin içinde bulundu¤u durumun ortada oldu¤unu dile getirdi.

14 Aral›k’ta iﬂ b›rakaca¤›z
Araﬂt›rmalar›na iliﬂkin veriler aktaran Dinçer, ö¤retmenlerin maaﬂlar›n›n her geçen gün eridi¤ini, her
y›l aç›klanan müfredatlar›n ise çal›ﬂma sürelerini uzatt›¤›n› kaydetti.
Dinçer 10 y›l öncesiyle bugünü k›yaslayan araﬂt›rmay› aç›klad›. Bu
araﬂt›rmaya göre; temel tüketim
mallar› 10 y›lda 64 kat artarken,
maaﬂlardaki art›ﬂ 29 kat oldu. Yumurta 200, ekmek 57, et 65, çay
ise 60 kat artt›. Yoksulluk s›n›r›ndaki art›ﬂ, 32 kat olarak gerçekleﬂirken, ayn› dönemde milletvekili maaﬂlar› ise 69 kat yükseldi. 10
y›l önce ö¤retmen maaﬂ› ile 7.4
adet Cumhuriyet alt›n› al›n›rken,
2006 y›l›nda 4’e indi. Bir baﬂka
veriye göre ise, bir ö¤retmenin
100 bin YTL’ye ev alabilmesi için
hiçbir harcama yapmadan, günde
12.5 saat ve 2 bin 38 gün çal›ﬂmas› gerekti¤iydi.
Bu aç›klaman›n ard›ndan, 24 Kas›m’da Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ile görüﬂeceklerini ve taleplerini ileteceklerini hat›rlatan
Dinçer, karﬂ›lanmamas› halinde
eylemlere baﬂlayacaklar›n› söyledi. Dinçer, KESK’in aç›klad›¤› referandum çal›ﬂmas›n› da tüm iﬂyerlerinde yapacaklar›n› ve 14
Aral›k’ta ülke genelinde iﬂ b›rakacaklar›n› dile getirdi.

Katlettiler aklayam›yorlar
Oligarﬂi, ‘Hayata Dönüﬂ’ operasyonlar›n›n kapsam›nda gerçekleﬂtirilen Bayrampaﬂa Katliam›’n›
aklamakta zorlan›yor. Herﬂey o kadar aleni, katliam o kadar aç›k ki, ﬂu
ana kadar dosyaya el atan yarg›çlar,
böyle bir davan›n aklanamayaca¤›n›, yasal olarak aklansa bile, aklayan›n omuzlar›nda a¤›r bir yük oluﬂturaca¤›n› görüyor ve davay› b›rak›yor. 10’dan fazla yarg›ç bu yüzden
de¤iﬂti.
Bu öyle bir dava ki, devletin valisi, devletin savc›s›na yarg›lama izni vermiyor. Bu yüzden üç kez ‹stanbul Valisi, operasyona kat›lan
jandarmalar›n yarg›lanmas›na izin
vermedi.
Bu öyle bir dava ki, as›l katliamc›lar› gözden kaç›rmak için gardiyanlar ve birkaç jandarmaya aç›lan

mahkeme dahi ilerleyemiyor, beﬂ
y›ld›r yerinde say›yor.
Evet, Bayrampaﬂa Davas›’na, 17
Kas›m günü Eyüp Adliyesi’nde devam edildi. Asl›nda edilemedi, çünkü beﬂ y›ld›r devrimci tutsaklar›n
avukatlar› taraf›ndan dile getirilen
salon sorunu mahkeme taraf›ndan
da nihayet bugün görülebildi ve daha büyük bir salon için baﬂsavc›l›¤a
yaz› yaz›lmas›na karar verildi.
Operasyonda yeralan 933 infaz
koruma memuru ve jandarman›n
"tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yapmak'', "görevi kötüye kullanmak'' suçlar›ndan yarg›land›¤›
duruﬂmaya, tutuksuz san›klardan
101 infaz koruma memuru ile 1 jandarma kat›ld›. Bu duruﬂmada da yine yeni bir yarg›ç atanm›ﬂt›. Davaya
ilk kez kat›lan Yarg›ç Adil Gürbüz,

Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n en
geniﬂ duruﬂma yeri olarak 1. A¤›r
Ceza Mahkemesi'nin salonunu tahsis etti¤ini belirtti.
Müdahil vekili Avukat Ömer
Kavili, salonun dolu oldu¤unu, san›klar›n bir k›sm›n›n içeri dahi giremedi¤ini belirterek, bu ﬂartlarda
adil yarg›laman›n yap›lamayaca¤›n›, san›klara do¤rudan soru sorma
hakk›n› kullanamad›¤›n› ifade etti.
Kavili, baz› san›klar›n talimatla al›nan ifadelerine sonradan eklemelerin yap›lm›ﬂ oldu¤una da dikkat
çekti.
Verilen aran›n ard›ndan yeniden
görüﬂü sorulan cumhuriyet savc›s›
da, bu koﬂullarda sa¤l›kl› yarg›laman›n yap›lamayaca¤› görüﬂünü
bildirdi. Mahkeme yarg›c› da, “mekân darl›¤› nedeniyle duruﬂman›n
ve savunman›n sa¤l›kl› olamayaca¤›n›” kaydederek, daha geniﬂ salon
için yaz› yaz›lmas›na karar vererek
duruﬂmay› erteledi.

k›ls›n-Armutlu Halk›" imzal›
pankart açt›lar. Ali Koyup›nar taraf›ndan yap›lan aç›klamada, komplonun boﬂa ç›kart›laca¤› belirtilerek, "Armutlu'daki insanlar›n evlerini y›k›p arazileri zenginlere
vermek istiyorlar. Y›k›mlara
karﬂ› çal›ﬂma yürüten arkadaﬂlar›m›z komplolar sonucu
tutukland›. Ayn› gerekçelerle Armutlu-Der kapat›ld›.
Ne pahas›na olursa olsun bu y›k›ma izin vermeyece¤iz!
Arkadaﬂlar›m›z›n serbest b›rak›lmas›n› ve derne¤imizin tekrar aç›lmas›n› istiyoruz" denildi.

Armutlu-Der Davas›
Armutlu halk›na karﬂ› kurulan komplolar sonucu
Küçükarmutlu'da “DHKP-C ad›na faaliyet yürüttü¤ü”
gerekçesi ile tutuklanan Armutluyu Koruma, Yaﬂatma
ve Güzelleﬂtirme Derne¤i (Armutlu-Der) yöneticisi Fadik Ad›yaman tahliye edildi. 20 Kas›m günü görülen
komplo davas›nda, Ad›yaman'›n tahliyesine karar verilirken, duruﬂma 4 Nisan 2007 tarihine ertelendi.
Polisin komplosu sonucu 16 Ocak 2006 tarihinde
yap›lan ev bask›nlar›nda “DHKP-C ad›na faaliyet yürüttükleri” gerekçesi ile gözalt›na al›nan ve ç›kar›ld›klar› mahkemece tutuklanan Armutlu-Der yöneticilerinin yarg›lanmas›na 20 Kas›m günü devam edildi. ‹stanbul 12. ACM'de görülen duruﬂmaya, tutuklu san›klar
Sad›k Çelik, Fadik Ad›yaman, Yeliz Türkmen kat›ld›lar.
Duruﬂmada dinlenen tan›klar, mahkemenin suçlamalar›n› kabul etmediler. Av. Taylan Tanay, müvekkillerinin Armutlu-Der üyesi olduklar›n› hat›rlatarak, mahalleye do¤algaz getirilmesi, sa¤l›k taramas› yap›lmas›
ve yol sorununun çözülmesi gibi çal›ﬂmalar›n yasad›ﬂ›
örgüt faaliyeti olamayaca¤›n› vurgulad›. Mahkeme, Fadik Ad›yaman'› tahliye ederken, di¤er iki dernek çal›ﬂan›n›n tutsakl›¤› devam ettirildi.
Komployu protesto etmek ve dernek üyelerine sahip ç›kmak için adliye önünde aç›klama yapan Armutlulular, "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B›ra-

Ankara Temel Haklar Kurulu
Ankara’da faaliyet yürüten Ankara Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 2. Ola¤an Genel Kurulu 19 Kas›m Pazar günü saat
14.00’te dernek binas›nda 50 üyenin kat›l›m› ile yap›ld›.
Kurula, haklar ve özgürlükler mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için
sayg› duruﬂu ile baﬂland›. Daha sonra Umut ﬁener aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra divan seçimi gerçekleﬂtirildi.
Divana seçilen Mert Kavak, Senem Koca ve Umut ﬁener’in yönetiminde süren Genel Kurul’da, faaliyet raporlar› okunarak onayland›.
Ard›ndan yap›lan seçimde ise, dernek yönetimine; Semiha Eyilik,
Ayﬂe Arapgirli, Murat Korkut, Haﬂim Akgün, Umut ﬁener seçildiler.
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Halk›m›za O’nu anlataca¤›z
Cephe’nin yozlaﬂmaya karﬂ› yürüttü¤ü mücadelede ﬂehit düﬂen Birol Karasu için anma eylemleri sürüyor.
1 May›s, Sar›gazi, Gülsuyu,
Kartal, Esenler, Esenyurt, Ba¤c›lar,
Nurtepe Mahalleleri’nde yüzlerce
yere ‘Cephe Güçleri’ imzal› ‘Birol
Karasu Ölümsüzdür’ yaz›lamalar›
yap›l›rken, Gebze'de, ‹kitelli, Ba¤c›lar, Esenyurt, Esenler Bölgesi’nde
toplam 18 adet pankart as›ld›. Pankartlarda; “Birol Karasu Ölümsüzdür, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür,
‹ﬂbirlikçilerden Çetelerden Hesap
Soraca¤›z/Cephe Güçleri” sloganlar›n›n yaz›l› oldu¤u ö¤renildi.
Birol Karasu’yu anmak için yap›lan di¤er eylemler ise ﬂu ﬂekilde:
◆ 17 Kas›m günü sabah saat
06.00'da Bahçelievler Y›ld›r›m Beyaz›t Caddesi üzerinde bulunan ve
polisle iﬂbirli¤i yapan bir kahvehane, Cepheliler taraf›ndan yak›larak
cezaland›r›ld›.
◆ 15 Kas›m saat 21.00'de Okmeydan› Yola¤z›’nda, yol trafi¤e
kapat›larak gösteri düzenlendi. Cephe Güçleri eylemde yolu molotoflarla yakarak, “Birol Karasu Ölümsüzdür, Birol Karasu'nun Hesab›n›
Soraca¤›z, Yaﬂas›n DHKC" sloganlar› att›lar. Eylem yerine “Birol Karasu Ölümsüzdür! Hesab›n› Soraca¤›z” pankart› asan Cephe Güçleri,
sloganlarla ara sokaklara kadar yü-

r ü yüﬂlerini
sürdürüp
da¤›ld›lar.
◆
Ay n ›
g ü n
Nurtepe’de
de ben-

ﬂiirler okundu.

Birol A¤abeyimizi Kaybettik
Birol Karasu’nun
ﬂehit
düﬂmesi üzerine, ‹kitelli Temel Haklar taraf›ndan yap›-

zeri bir
eylemle
selamland›
Birol.
17 Kas›m
günü ise Esenler ve Ba¤c›lar’da gösteriler
vard›.
◆ Esenler’de Çiftehavuzlar Nam›k Kemal Caddesi’ni Dörtyola
ba¤layan yerde yap›lan gösteride,
yol lastiklerle yak›ld›, pankart aç›ld›, sloganlar at›ld›.
◆ Ayn› saatlerde Ba¤c›lar’da da,
Ahmet Kabakl› ve Yeni Mahalle
Caddesi giriﬂi çöp konteynerleriyle
kesildi. Daha sonra lastikler yakan
Cepheliler, Birol'un Hesab›n› soran
öfkeli sloganlar›yla eylemlerini sürdürdüler. "Birol Karasu'nun Hesab›n› Soraca¤›z / Cephe Güçleri" pankart›n›n as›ld›¤› eylem s›ras›nda
"Yaﬂas›n Cephe, Yaﬂas›n
Halk›n Adaleti, Birol Karasu'nun Hesab›n› Soraca¤›z" sloganlar› hayk›r›ld›.
◆ 18 Kas›m günü
Esenyurt Temel Haklar'da
Birol Karasu için bir anma
etkinli¤i yap›ld›. 30 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik sayg›
duruﬂuyla baﬂlad›. Daha
sonra yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye karﬂ› mücadelenin
en önünde ﬂehit düﬂen Birol Karasu'nun yaﬂam› anlat›ld› ve marﬂlar söylendi,
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lan aç›klaman›n baﬂl›¤›
böyleydi. Düzenin
yok sayd›¤›,
türlü yozlaﬂt›rma yöntemleriyle isyanlar›n› bo¤mak istedi¤i gecekondu gençlerinin, emekçilerinin
“a¤abeyi” idi Birol.
O’nun için, yöneticili¤ini yapt›¤›
derne¤in aç›klamas›nda ﬂu ifadelere yer verildi:
“‘A¤abey’
kelimesinin alt›n› dolduran
bir insand› Birol. Hepimizin
sorunlar›yla ilgilenir, elinden geldi¤ince çözmeye çal›ﬂ›rd›. Emekçi
yanlar›yla, halk ve vatan sevgisiyle,
zorluklar karﬂ›s›nda güleryüzüyle
tan›d›k O’nu. Örnek bir aile babas›yd›. K›z›na, k›z›yla birlikte tüm
çocuklara; tertemiz, haks›zl›klar›n,
bask›lar›n olmad›¤› bir gelecek yaratmak için mücadele ederdi. Fedakârl›¤› hayat›n›n her an›na yans›rd›.
Çünkü kendinden önce çevresindekileri, sevdiklerini, de¤er verdiklerini düﬂünürdü.
O; bizden, içimizden biriydi. Ve
vurdular O’nu.
O’nu asla unutmayaca¤›z. Haklar ve özgürlükler mücadelemizde;
örnek kiﬂili¤ini, bize katt›klar›n›,
ö¤rettiklerini herkese anlataca¤›z.”
Yine, Temel Haklar Federasyonu

taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise,
Birol Karasu’nun örnek kiﬂili¤i anlat›larak, Biz onu unutmayaca¤›z!
Halk›m›za onu anlataca¤›z” ifadelerine yer veriliyordu.

Yozlaﬂmayla mücadele sürüyor
Bu arada Cepheliler batakhanelere, düzenin yozlaﬂt›rma politikalar›n› yayanlara karﬂ› eylemlerine devam ediyorlar. Dergimize üstlenilen
eylemler ﬂu ﬂekilde:
◆ Uyuﬂturucu

sat›c›s›na
suçüstü ve ceza
Gazi Mahallesi Dörtyol'da uyuﬂturucu madde satan "‹hsan" isimli
kiﬂi, Cephe taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld›. 19 Kas›m akﬂam› Cepheliler uyuﬂturucu madde sat›c›s›n›
suçüstü yaparak yakalad›. Üzerinde
çeﬂitli miktarlarda esrar, hap ve "kubar" gibi maddeler ç›kan sat›c›, sorgulanmas› sonucu kimlere uyuﬂturucu madde verdi¤ini tek tek anlatt›.
Uyuﬂturucu madde satarak bir
çok insan› zehirleyen sat›c› kollar›
ve bacaklar› k›r›larak Dörtyol Meydan›’na b›rak›ld›.
Cepheliler Dörtyol meydan›nda
cezaland›rma eylemine iliﬂkin halka
aç›klama yapt›ktan sonra, "Yaﬂas›n
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi"
slogan› atarak çekildiler.
◆ Gasp

çetesinin lideri
cezaland›r›ld›
Çete kurup çocuklara zorla gasp
yapt›ran ‘Diyarbak›rl› Cengiz’ lakapl› kiﬂi, 19 Kas›m akﬂam› Gazi
Mahellesi Son Durak’taki evinin
önünde Cepheliler taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld›.
◆ Pisliklere

izin yok!

Ayr›ca, uyuﬂturucu kullanan ve
gasp olaylar›na kar›ﬂan 5 kiﬂi, son
bir hafta içinde Cephe taraf›ndan
cezaland›r›ld›lar. Sorgulanan ve
yapt›klar›n› kabul eden bu kiﬂiler,
ayn› pislikleri bir daha yapmamalar› yönünde uyar›larak dövüldüler.

Derbent-Der Baﬂkan› Yaﬂam›n› Yitirdi
Derbent halk›n›n sorunlar›na çözüm için kurulan Derbent-Der Baﬂkan›
Mehmet Kurt, 17 Kas›m’da geçirdi¤i kalp krizi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.
AKP’li olmas›na, Armutlu ile ilgili “terör” demagojileri yapmas›na ra¤men, Armutlu’nun yol
göstericili¤inden ve onlarla birlikte hareket etmekten vazgeçmeyen Mehmet Kurt, devrimcileri ve Armutlu halk›n› y›k›mlara karﬂ› mücadelede tan›d›. Y›k›mlara karﬂ› birlik ve beraberli¤in çok önemli oldu¤unu ve bu konuda Armutlu halk›n›n çok büyük örnek oldu¤unu, Sar›yer mahalleleri aras›nda yap›lan
toplant›larda s›kça dile getiren Kurt, Derbent halk› taraf›ndan sevilen, say›lan biriydi. Derbent’e yönelik bu sene içerisinde gerçekleﬂtirilen y›k›m sald›r›s›nda, Armutlu halk›n› hemen yan›baﬂ›nda bulmuﬂ, onlarla birlikte omuz
omuza çat›ﬂ›p direnmiﬂlerdi. Bu sürecin ard›ndan, Armutlu halk›n›n y›k›mlara karﬂ› düzenledi¤i eylem ve etkinliklerde Derbent halk› da yerini ald›.
Mehmet Kurt’un ertesi günü kald›r›lan cenazesinde Armutlu halk› da yerini alarak ailesinin ve Derbent halk›n›n ac›s›n› paylaﬂt›. Derbent Merkez Camii’nde k›l›nan ö¤le namaz›n› takiben Hasdal Mezarl›¤›’nda defnedilen
Kurt’un cenaze töreni s›ras›nda Derbentli çocuklar da baﬂkanlar›na ve mahallerine sahip ç›kan dövizler açt›lar.

Yürüyüﬂ ‹zmir ve ‹kitelli’de
Dergimizin, ‹stanbul’un gecekondu mahallelerinin yan›s›ra, Anadolu kentlerinde de kitlesel olarak
sokaklarda sat›ﬂ› yap›l›yor.
‹zmir’de 18-19 Kas›m günlerinde Bornova Atatürk Mahallesi ve Limontepe Mahallesi ile Konak
Kemeralt›’nda tan›t›m ve sat›ﬂ yap›ld›. Atatürk Mahallesi’nde polisin engelleme giriﬂimine ra¤men beﬂ
saat boyunca gecekondular›n kap›s›n› çalan okurlar›m›z, 43 dergiyi halka
ulaﬂt›rd›lar. Limontepe ve Kemeralt›’nda ise 55 dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi.
19 Kas›m’da toplu sat›ﬂ yap›lan yerlerden biri de, ‹stanbul ‹kitelli oldu.
Parseller’de yap›lan dergi sat›ﬂ›na 30 dergi okuru kat›ld›. ‹ki saat süren sat›ﬂ boyunca özellikle Birol Karasu’ya iliﬂkin haberimizden spotlar anons
eden okurlar›m›z, 160 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.

‹mdat Bulut Ölümsüzdür
19 Kas›m 2002'de ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen
‹mdat Bulut, Kars'›n Akyaka ‹lçesi Demirkent Köyü’ndeki mezar› baﬂ›nda an›ld›. Kars Gençlik Derne¤i üyeleri
taraf›ndan düzenlenen anmada mezara karanfiller b›rakan
ve 'Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez' yaz›l› pankart
açan dernek üyeleri, ‹mdat Bulut'un mücadele yaﬂam›n›
ve devrimci kiﬂili¤ini anlatan bir konuﬂma yapt›lar. Anma
ﬂiirler ve marﬂlarla sona erdi. Bu arada jandarma, köy
muhtar›n› tehdit ederek, “bunlar› niye kovmuyorsunuz,
yoksa sizde mi onlardans›n›z” diye korkutmaya ve k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›. Ancak muhtar ve köylülerden, “neden koval›m, suç iﬂlemiyorlar, ahlaks›zl›k yapm›yorlar” cevab› almalar›yla tehditleri boﬂa ç›kt›.
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hayat›n
içindeki

teori

Medya
Sevgili okurlar›m›z, merhaba.
“Hayat›n ‹çindeki Teori”de tart›ﬂmaya, dünyan›n ve ülkemizin güncel geliﬂmelerini ele almaya devam
ediyoruz. Bu haftaki sohbet konumuz medya. Konuyu gündemimize
taﬂ›yan ise, Hürriyet Gazetesi’nin
bir manﬂeti. Sözkonusu manﬂeti büyük ço¤unlu¤unuz görmüﬂsünüzdür
san›r›m; görmeyenler de dergimizin
bu say›s›nda ayr›nt›lar›n› okumuﬂlard›r... ‹ﬂte bu manﬂetten hareketle,
medyan›n sistem içindeki yeri, rolü,
bu rolü yerine getiriﬂ biçimleri üzerinde duraca¤›z. Evet Özlem, ilk sözü sana verelim.

Özlem: Medya veya bas›n denilince akla tabii ilk olarak çok s›k
kullan›lan “4. kuvvet” meselesi geliyor. Bir toplumsal sistemdeki yönetim ayg›t›, en genel anlamda yasama, yürütme ve yarg›dan oluﬂuyor bilindi¤i gibi. Bunlar, bir sistemdeki en etkili, belirleyici 3 kuvveti oluﬂturuyor. Bas›n-yay›na iﬂte
bunlara eﬂde¤er bir güç atfedilerek
4. kuvvet adland›rmas› yap›l›yor.
Bu adland›rma, abart›l› olmas› bir
yana b›rak›lacak olursa, medya ad›
verilen gücün sistem içindeki yerini
göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
Medya yeni bir terimdir. Günümüzde çeﬂitlili¤i çok artan tüm iletiﬂim organlar›n› içine alan bir anlamda kullan›lmaktad›r. Ama bunun
içinde tabii belirleyici olan yaz›l› ve
görsel bas›n-yay›n organlar›d›r. Bas›n›n 4. kuvvet olarak adland›r›lmas› oldukça eskilere uzan›yor. Ancak
bas›m tekniklerinin geliﬂmesi, özellikle de televizyonun yayg›nlaﬂmas›yla birlikte, bas›n-yay›n organlar›n›n gücü ve etkisi daha da artt›. Bu-

Burjuva medyan›n
halka karﬂ› savaﬂ›
gün dünya çap›nda, emperyalizmin
ve oligarﬂilerin ülkeleri yönetmekte
bas›n-yay›n organlar›n› son derece
yayg›n ve etkili bir ﬂekilde kulland›klar› ortadad›r. Öyle ki, egemen
s›n›flar aç›s›ndan medya, kitleleri
ﬂu veya bu do¤rultuda yönlendirmenin en etkili arac› haline gelmiﬂtir.

Mazlum: Özlem’in söyledikleri kuﬂkusuz do¤ru. Ancak yine de
belirtmek gerekir ki, medyay› de¤erlendirirken, ona “mutlak” bir
güç atfetmek de, medyay› kendi baﬂ›na ba¤›ms›z bir güç olarak de¤erlendirmek de yanl›ﬂt›r. Bu yanl›ﬂa
s›k s›k düﬂülmekte, bu da insanlar›,
gruplar› baﬂka yanl›ﬂlara sürüklemektedir. Birincisi medyan›n etkisi,
belli koﬂullarda gerçekleﬂebilir; bu
etkinin sonuç al›c› olmas›, ekonomik, siyasi, kültürel birçok baﬂka
etkenle birlikte ele al›nabilir ancak.
‹kinci olarak, as›l yan›lg›, medyan›n
“ayr› bir güç” olarak de¤erlendirilmesidir. Oysa bugün böyle bir olgu
yoktur. 1950’lerde, ‘60’larda “4.
kuvvet” adland›rmas›, o günkü bas›n-yay›n gerçekli¤ine biraz daha
yak›nd›r. Ama art›k bugün tekelci
burjuvaziden ayr› bir hakim medyadan sözedilemez. Baﬂka bir deyiﬂle,
medyan›n sermaye, yönetici, kadro,
yazar anlam›nda s›n›fsal niteli¤inde
önemli bir de¤iﬂim olmuﬂtur.
Uluslararas› Gazeteciler Federasyonu (FIJ) taraf›ndan haz›rlanan
bir raporda, medyadaki tekelleﬂmeye iliﬂkin ﬂu veri yeral›yor: "Global
medya pazar›, 9 holding taraf›ndan
yönetilmektedir: AOL Time Warner
(ABD), Bertelsman (Almanya), General Electric, Disney (ABD), Sony
(Japonya),
Vivendi-Universal
(Fransa), News Corporation (ABD,
Avustralya), AT&T ve Viacom.”
Bunlara göre biraz daha küçük
olan yaklaﬂ›k 50 ﬂirket ise, “ulusal
ve bölgesel medya ve enformasyon
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pazarlar›n›” ellerinde tutmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, ayn› paraleldeki
bir geliﬂme ülkemizde de yaﬂanm›ﬂt›r. “Gazeteci patronlar” dönemi kapanm›ﬂ, gazeteler do¤rudan çok çeﬂitli alanlarda yat›r›mlar› olan tekelci burjuvalar›n eline geçmiﬂtir. Ayn› dünya çap›nda medya a¤›n›n dokuz tekel taraf›ndan denetlenmesinde oldu¤u gibi, ülkemizdeki bas›n
yay›n organlar› da 6-7 holdingin
elinde toplanm›ﬂt›r. Piyasadaki hemen tüm gazeteler, dergiler, televizyonlar, Do¤an Grubu, Bilgin Grubu, Karamehmet Grubu, Do¤uﬂ
Grubu, Uzan Grubu, Çukurova
Grubu, Aksoy Grubu’na aittir. Uzan
örne¤inde oldu¤u gibi zaman zaman baz›lar› bu piyasadan silinmekte, yerine yeni gruplar medyada pay
sahibi olmakta, medyadaki paylar›
küçülüp büyümekte, ama medyan›n
büyük bölümünün 6-7 holdingin
elinde toplanmas› olgusu de¤iﬂmemektedir.
Bu de¤iﬂim, özellikle ‘80’li y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren bas›n-yay›n organlar›nda ve gazetecilik olay›ndaki de¤iﬂimin s›n›fsal temelini
de göstermektedir. Bu de¤iﬂime
ba¤l› olarak klasik gazetecilikteki
ilkeler, kurallar, de¤erler terkedilmiﬂ, onun yerini tekelci burjuvazinin ç›plak ç›karlar› alm›ﬂt›r.

Kemal: ﬁunu da ekleyelim burada. Mazlum’un sözünü etti¤i bu
de¤iﬂim sadece bas›n-yay›n organlar›n›n patronlar› düzeyinde kalmam›ﬂ, giderek onlar›n yöneticilerini,
yazarlar›n› içine alm›ﬂt›r. Bugün gerek dünyadaki, gerekse de ülkemizdeki bas›n-yay›n organlar›nda, yazar olarak do¤rudan tekelci burjuvalar›n yerald›¤›n› görmekteyiz. Ülkemizde Ertu¤rul Özkök, Nuri Çolako¤lu gibi TÜS‹AD üyesi isimler,
Mehmet Barlas gibi iﬂ takipçileri,
yay›n yönetmeni, baﬂyazar olmak-

B

talar ve bu yad›rganmamaktad›r.
Tabii ki bu s›n›fsal niteli¤e sahip
kiﬂilerin yönetimindeki bas›n-yay›n
organlar› da, bu s›n›f›n ç›karlar›na
göre gazetecilik yapacaklard›r.

Mazlum: Asl›nda bu eskiden
de k›smen böyleydi. ‘80’li, ‘90’l›
y›llarla birlikte, tekelci burjuvazinin
medyada mutlak hakimiyetini kurmas›yla çok daha aç›k ve pervas›z
olarak yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Bir yerde fark budur.

Kemal: ﬁimdi bu de¤iﬂimin
nas›l bir “gazetecili¤i” geliﬂtirdi¤i
üzerinde dural›m isterseniz.
Özlem: Bu alan›n içindekilerin
de art›k inkar edemedi¤i gibi, en
baﬂta bas›n-yay›n faaliyetlerinin
“halk›n haber alma özgürlü¤ü”,
“gazetecinin gerçekleri yazma sorumlulu¤u” gibi ilkelerle varoldu¤u
unutulmuﬂtur.
‹kinci olarak, habercilik unutulmuﬂ durumdad›r. Bir gazetede, televizyonda habercilik unutulabilir mi
denilebilir? Veya iﬂte hepsi bir ﬂekilde “haber” veriyorlar diye de itiraz edilebilir. Fakat mesele ﬂudur;
haber, haber olmaktan ç›km›ﬂt›r.
Haber, bir piyasaya sürülen
“mal”d›r. Çünkü, okurlar›n, “müﬂteri/tüketici” olarak görüldü¤ü bir
gazetecilik yürürlüktedir.
Mazlum: Biraz önce tekellerin durumunu aktard›¤›m FIJ’in raporunda Özlem’in dedi¤ini ifade
eden önemli bir belirleme yeral›yor.
Bak›n ﬂöyle deniyor: “Araﬂt›rmac›
gazetecilik ve d›ﬂ haberlere ayr›lan
yer ve zaman, çok pahal› oldu¤u
için k›s›tland›. Sansasyonal televizyon ve düﬂük dereceli gazete habercili¤i öne ç›kt›”.

Özlem: Evet, bu da haberin art›k bir ticari mal olarak görüldü¤ünü gösteriyor zaten. “Mal”› en düﬂük maliyetle üretmeye çal›ﬂ›yor
medya kapitalisti. Araﬂt›rmac› gazetecilik maliyeti yükseltiyor çünkü.
Ama üç beﬂ mankenin peﬂine üç beﬂ
magazin muhabiri takmak ucuz üre-

tim sa¤l›yor. Ve yine yukar›da belirtti¤imiz gibi, art›k haber yaparken, gazeteci sorumlulu¤u düﬂünülmüyor; onun yerine “tüketici” hangi tür “mal”lar› talep ediyorsa, o sunuluyor piyasaya. Televizyoncular›n pespaye programlar›n› savunurken “halk bunlar› istiyor” gerekçelerine sar›lmalar›n›n ekonomi politi¤i de bu san›r›m.

Kemal: Kuﬂkusuz, gazeteler,
sermayesindeki ve yönetimindeki
bu s›n›fsal de¤iﬂimle birlikte, dünden daha fazla ticari bir araç oldular. Elbette eski gazete patronlar› da
kâr etmeyi amaçl›yordu. Ama onlar›n durumu, tavr›, kültürü k›smen
bir tekelci burjuvadan farkl›yd›. Gazeteler do¤rudan tekelci burjuvalar›n eline geçince, kâr unsuru da daha fazla öne ç›km›ﬂt›r. Ancak bundan gazetelerin toplumsal ve ideolojik görevlerinin, iﬂlevlerinin
azald›¤› gibi bir sonuç ç›kar›lmamal›d›r. Burada bir yanl›ﬂl›¤a düﬂülmesin.
Gazete patronu olan tekelci burjuvalar için gazeteler, ekonomik bir
güç de¤il, politik bir güçtür. Yani tekelci burjuvalar›n bizzat gazetenin
kendisinden elde ettikleri kâr önemlidir ama tek baﬂ›na belirleyici olan
bu kâr de¤ildir. Tekelci burjuvalar
için gazeteyi önemli yapan, o gazete arac›l›¤›yla elde ettikleri toplumsal politik güçtür. Bu nedenle, güçlü tekelci burjuvalar, gerekirse, gazeteyi ucuza sat›p, ondan fazla kâr
etmemeyi de göze al›rlar. Çünkü
çok satan o gazete arac›l›¤›yla yaratacaklar› politik etki, onlara baﬂka
alanlarda daha fazla ekonomik kazanç sa¤layacakt›r.
Mazlum: Evet, bir gazetenin
düzen içinde “etkili” bir güç olabilmesi için, bir yandan halk›n belli
duygular›na tercüman olarak, belli
ihtiyaçlar›na cevap vererek belli bir
sat›ﬂ düzeyi yakalamas›; öte yandan
emperyalizmin ve oligarﬂinin (veya
oligarﬂi içinde belli kesimlerin) temel ç›karlar›na cevap veren bir çizgi tutturmas› gerekir. Bu çizginin
oda¤›nda ise, her zaman, düzenin
42
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urjuva medya, politik, ideolojik
aç›dan devrime, sosyalizme karﬂ› sürekli
bir savaﬂ içindedir. Bas›n yay›n organlar›nda yeralan hiçbir haber, program, yaz›, bu
savaﬂ›n d›ﬂ›nda de¤ildir. Verilen haberlerin
seçiliﬂinden köﬂe yaz›lar›na, haberlerin
büyüklüklerine, hangi resmin kullan›laca¤›na kadar, bu savaﬂ› sürdürmek, medyan›n günlük, ola¤an, asli iﬂidir.
devam›n› sa¤lamak, düzen için
“tehdit” oluﬂturan güçlere karﬂ› tav›r almak yeral›r.
‹ﬂte böyle oldu¤u içindir ki, mesela islamc› gazeteler, do¤rudan tekelci burjuvazinin sahip oldu¤u gazeteler, Anadolu sermayesinin temsilcili¤ine soyunan gazeteler, hatta
“solcu” geçinen gazeteler, devrim
düﬂmanl›¤›nda, ﬂiddet düﬂmanl›¤›nda mutlak bir ittifak halindedirler.
Bu noktada egemen s›n›flara güven
vermeyen bas›n-yay›n organlar›na
düzen içinde fazla büyük bir güç olma ﬂans› tan›nmaz.
Burjuva medya, bu anlamda, politik, ideolojik aç›dan devrime, sosyalizme karﬂ› sürekli bir savaﬂ içindedir. Bas›n yay›n organlar›nda yeralan hiçbir haber, program, yaz›,
bu savaﬂ›n d›ﬂ›nda de¤ildir. Verilen
haberlerin seçiliﬂinden köﬂe yaz›lar›na, haberlerin büyüklüklerine,
hangi haberde hangi resmin kullan›laca¤›na kadar, bu savaﬂ› sürdürmek, medyan›n günlük, ola¤an, asli
iﬂidir.

Özlem: Bu savaﬂ, mesela Hürriyet’in F Tipleri konusundaki yay›nlar›nda oldu¤u gibi bazen çok
aç›k biçimde, bazen de örtülü biçimde sürdürülür. Bu savaﬂ›n aç›k
ve örtülü biçimlerinin özellikle devrimciler, ayd›nlar, demokratik kurumlar›n temsilcileri, k›sacas› halk›n öncüleri taraf›ndan kavranmas›
çok önemlidir. Çünkü bu kavranmad›¤›nda, kolayl›kla solda bile burjuva bas›n›n etkisi alt›nda kal›nabildi¤ine tan›k olunmaktad›r.
Burjuva bas›n yay›n organlar›,
apolitikleﬂtirmeyi, dejenerasyonu
nas›l ve hangi yöntemlerle yapmaktad›r. Asl›nda do¤rusu bu soruya cevap olarak “bunun binbir çeﬂidi ve

biçimi var” demek gerekir ama biz
yine de bellli baﬂl›lar›n› saymaya
çal›ﬂal›m. Birincisi; içerik bak›m›ndan halk›n kültürüyle, düﬂünce yap›s›yla, yaﬂam tarz›yla ba¤daﬂmayan, her kesimden insanlar›n milli,
dini duygular›n› istismar ederek,
veya zaaflar›na, ihtiyaçlar›na binbir
çeﬂit hilelerle ulaﬂarak, kendine bir
etki alan› açmaktad›r. Mesela, burjuva bas›n birçok eve okunmak için
de¤il, da¤›tt›klar› tabak-çanak kuponlar›yla, farkl› türde promosyonlar›yla girmektedir. Yar›ﬂma, e¤lence türündeki programlarda milyonda bir kiﬂiye da¤›t›lan hediyelerle,
sunni bir “umut kap›s›” olarak, insanlar› ekran baﬂ›na ba¤layabilmektedirler.
‹kinci aﬂamada, okuru/izleyicisi
haline getirdikleri kesimleri, ideolojik, politik, kültürel olarak yönlendirme sözkonusudur. Bu yönlendirme insanlar› ﬂu veya bu partiye yönlendirme biçiminde olabilece¤i gibi, en genel anlamda “hayat›n› yaﬂa, kendini kurtar” ﬂeklinde burjuva, bireyci ideolojilere yönlendirme
biçiminde de olabilir. Üçüncüsü, bu
yönlendirme, ço¤unlukla aç›k de¤ildir; haber bültenlerinde, dizilerde, müzik, e¤lence programlar›nda
dolayl›, örtük biçimlerdedir. Burjuva bas›n-yay›n organlar›n›n rolü burada ortaya ç›kmakta, bu yay›nlarla
halk› kendi kimli¤inden, de¤erlerinden, sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmakta,
mücadele dinamiklerini köreltmektedirler.
Her türlü ahlaks›zl›¤›n, üçka¤›tç›l›¤›n, pisli¤in s›radanlaﬂt›r›ld›¤›
bir kültürle birlikte, ﬂovenizm, kadercilik, ﬂükürcülük, gerici, boﬂ
inançlar, faﬂist bir bak›ﬂ aç›s› da

H

er türlü ahlaks›zl›¤›n, üçka¤›tç›l›¤›n, pisli¤in s›radanlaﬂt›r›ld›¤› bir kültürle
birlikte, ﬂovenizm, kadercilik, ﬂükürcülük, gerici, boﬂ inançlar, faﬂist bir bak›ﬂ
aç›s› da empoze edilmektedir. Ço¤u zaman
bunlar birbirinden ay›rdedilemeyecek bir
bileﬂim içinde sunulmaktad›r. Burjuva bas›n›n bu görevleri yerine getirebilmesi
için, inand›r›c›l›¤a ihtiyac› vard›r.

empoze edilmektedir. Ço¤u zaman
bunlar birbirinden ay›rdedilemeyecek bir bileﬂim içinde sunulmaktad›r.

Mazlum: Burjuva medya, toplumsal muhalefeti de yönlendirmekte, belli biçimler içinde hareket
etmeyi dayatmaktad›r. Medya, muhalif güçlere, ﬂöyle yaparsan›z “haber” olursunuz, ﬂöyle yaparsan›z,
sizi görmezden geliriz demektedir.
“Medyatik eylem tarz›” dedi¤imiz
olgu da esas›nda bu dayatman›n kabul edilmesinin sonucunda ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Medyadan yararlanmak, medyan›n eylemlere yer vermesini sa¤lamak, eylemleri kendi siyasal çerçevesinden ç›kar›p bir “reklam” çerçevesine hapsetmektedir. MemurSen, Kamu-Sen gibi sendikalar›n
eylemlerindeki soytar›l›klar, palyaço k›l›kl› eylemciler, bunun en uç
noktas›d›r art›k. Gerçekte ise bu durum, o muhalif gücü halka yak›nlaﬂt›ran de¤il, halktan uzaklaﬂt›ran,
halkla aras›na mesafe koyan bir sonuç yaratmaktad›r.

Kemal: Bütün bunlar do¤ru,
fakat burada da ﬂu soru ç›km›yor
mu karﬂ›m›za: Medya, gerek kitleleri, gerekse de ayd›n insanlar› bile
etkilemeyi nas›l baﬂar›yor? Sorunun
“inceli¤i” de san›r›m burada.
Biraz önce belirttiniz, gazetecilik ilke ve sorumluluklar›, habercilik terkedilmiﬂ durumda. Ama görünürde öyle de¤il. Çünkü, burjuva
bas›n-yay›n organlar› da fark›nda
ki, gazetecilik, habercilik maskesini
taﬂ›d›klar› ölçüde, inand›r›c› ve etkili olabileceklerdir.
Baﬂka bir deyiﬂle, burjuva bas›n›n düzen aç›s›ndan bütün bu görevleri yerine getirebilmesi için,
inand›r›c›l›¤a ihtiyac› vard›r. Bunun için bazen gerçekten habercilik
yaparlar, ﬂurda burda bozuk halk›n
çeﬂitli sorunlar›n› gündeme getirmekten, sa¤l›ks›z üretim, h›rs›zl›k,
töre cinayetleri gibi sorunlar› gündemleﬂtirmeye kadar çeﬂitli habercilik örnekleri verirler zaman zaman. Düzeni tehdit etmeyecek, dü43
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zenin esas›na yönelmeyecek düzeyde muhalif haberler yaparlar. Oligarﬂi içi çeliﬂkilerin sonucu olarak
aç›¤a ç›kard›klar› yolsuzluklar› da
“büyük gazeticilik baﬂar›s›” olarak
sunma gibi f›rsatlar› kaç›rmazlar...
Bazen AB’ye, bazen iktidara, bazen
Genelkurmay’a yaslanarak, kah polisi, kah baﬂka düzen kurumlar›n›
eleﬂtirirler. Ülkedeki çok daha büyük katliamlar›, daha yayg›n iﬂkenceleri gizledikleri halde, mesela bir
kaç polisin bir eylemdeki dayak atmas›n› abartt›kça abart›r ve bu tür
haberler sayesinde “gerçekleri yazan, söyleyen, bozukluklar› eleﬂtiren” bir imaj yarat›rlar kendilerine... Keza, solcu yazarlara köﬂe
aç›lmas› da, kimsenin yaz›s›na müdahale edilmiyor diye verilen demokratik görünüm, asl›nda burjuva
bas›n›n görevini yapmas›n›n bir
parças›d›r.
Fakat bir gazetenin köﬂe yazarlar›, ço¤u kez vitrini oluﬂtururlar; politikay› belirleyen de¤ildirler. Mesela ABD’nin Irak iﬂgalinde bu somut
olarak görünmüﬂtür: Yazarlar›n›n,
program yap›mc›lar›n›n neredeyse
ezici ço¤unlu¤u ABD iﬂgaline karﬂ›yken, o gazete veya televizyon,
ABD yanl›s› politikalar izleyebilmiﬂtir... Yani k›sacas›, burjuvazi iﬂini o kadar kaba yapm›yor. ‹ﬂte burjuva bas›n› de¤erlendirirken ve teﬂhir ederken, bu ikili yap›s›n›, bu demagojik ﬂekilleniﬂini de gözönünde
bulundurmak gerekir.

Özlem: Burjuva medyan›n haber tarz› üzerine birkaç ek yapay›m.
Gündemdeki as›l sorunlar, bas›na,
TV'ye dahi yans›t›lmazken, uydurma, suni gündemler televizyon haberlerinin, bas›n›n baﬂ gündemi yap›l›verir ve bütün iletiﬂim araçlar›
adeta ç›lg›nca bir yar›ﬂ içinde bu tür
gündemleri taﬂ›rlar halk›n huzuruna.
Halk›n, devrimcilerin mücadelesine yönelik haberler kontrgerillan›n, psikolojik harekat merkezlerinin talimatlar›na ve verdikleri bilgilere göre düzenlenir. Yalan dolu, asparagas haberlerle, kendi ahlâks›zl›klar›n› devrimcilere, devrimci ör-

‹

gütlere maletmeye çal›ﬂ›rlar. Burjuva bas›n yay›n organlar›nda devrimcilerin nas›l karalanaca¤›na dair çok
say›da “teknik” geliﬂtirilmiﬂtir. Herhangi bir haberin, konuyla ilgisi olmayan bir resim ya da görüntüyle
yanyana/peﬂpeﬂe verilmesi bu “teknik”lerden biridir. Mesela, devrimcilerle ilgili bir haberin yan›na, kendi ahlâks›zl›klar›n›n görüntüsü olan
ç›plak kad›n resimli bir haber veya
uyuﬂturucuyla, kaçakç›l›kla ilgili
bir resim, haber konulur. Bu tür
yöntemlerle kitlelerin bilinçalt›nda
bir ÖZDEﬁLEﬁT‹RME yarat›lmak istenir.
Bir baﬂka “teknik”, ülke ve halk
aç›s›ndan son derece önemli bir haberden hemen önce ya da sonra Sibel Can, Hülya Avﬂar gibi "sanatç›"
bozuntular›n›n yedikleri naneler ekranlara getirilerek her ﬂey DE⁄ERS‹ZLEﬁT‹R‹LMEYE,
AYNILAﬁTIRILMAYA ve SIRADANLAﬁTIRILMAYA çal›ﬂ›l›r. Bu da
bir “teknik”tir. Mesela, ülkede onlarca kiﬂinin öldü¤ü bir gün ana haber bülteni “‹MKB 1. seans› ﬂu seviyede kapand› diye baﬂlayabilir.
Veya uyum yasalar›n›n meclise gelmesi, Beﬂiktaﬂ’la ilgili bir haberden
sonraya b›rak›labilir. Veya bir bölgedeki selle ilgili haber, Fenerbahçeli bir futbolcunun bas›n aç›klamas›n› canl› olarak yay›nlamak için kesilebilir. (ﬁunu da belirteyim, bunlar› ihtimal olarak de¤il, olan olaylardan, NTV, CNN haber bültenlerinden ald›¤›m notlardan örnek veriyorum.) Yani Kemal arkadaﬂ›n da dedi¤i gibi “ince yöntemler” bunlar;
keza, hemen her türlü program›n
içine yedirilerek, giyim-kuﬂamda,
dilde, düﬂüncede, sevgide, insan
iliﬂkilerinde, ev-aile yaﬂam›nda k›sacas› toplum yaﬂam›n›n her alan›nda dejenerasyon dayat›lmaktad›r.

Kemal: Bu durum, emperyalizmin bugünkü politikalar›yla da
aç›k bir bütünlük oluﬂturuyor. Emperyalist politika, bugün hayat›n her
alan›nda halklar›n nas›l yaﬂayaca¤›n›, nas›l düﬂünece¤ini belirlemeye
çal›ﬂan bir muhtevaya sahiptir. Ve
iﬂte bunun en önemli arac› da med-

yad›r. Bas›n-yay›n kuﬂatmas›yla,
benim, senin yerine düﬂünen veya
benim, senin nas›l düﬂünmemiz gerekti¤ini gösteren bir organ durumundad›r medya. 24 saatin her an›n› etkilemeye ve yönlendirmeye çal›ﬂmaktad›r. Bugün medya, ne okuyaca¤›ndan, bir çocu¤a nas›l bakaca¤›ndan, o y›l ne giyece¤ine, neler
yemen gerekti¤ine, hangi filmleri
izleyece¤ine, k›sacas› hayat›na dair
her konuda bir karar dayatan konumdad›r. Tabii bu yan›yla da çok
ciddi bir kuﬂatmad›r bu.

Mazlum: S›k s›k kullan›lan
bir deyim var biliyorsunuz; “ça¤›m›z iletiﬂim ça¤›”... ‹letiﬂimdeki devasa geliﬂmeleri yads›mak mümkün
de¤il. Ama bu geliﬂme, bilginin ve
haberin tüm dünyada daha fazla yay›lmas› anlam›na gelmiyor. Evet,
TV’ler sayesinde dünyan›n öbür
ucunda geliﬂen bir olaydan an›nda
haberdar olabiliyoruz. Ama mesele
ﬂurda: Bu araçlar kimin elinde? Bu
araçlara hangi politikalar yön veriyor? Yukar›da belirttik; bu araçlar,
esas olarak bir avuç tekelin elindedir. Dolay›s›yla, dünyan›n öbür
ucunda geliﬂen bir olaydan an›nda
haberdar olup olmamam›za karar
veren de onlard›r.
‹kincisi, iletiﬂimdeki bu devasa
geliﬂme, sömürücü egemen s›n›flar›n, bu araçlar›, sömürü ve zulüm
politikalar›nda daha yayg›n biçimde
kullanmalar›n› da beraberinde getirmiﬂtir. ‹ﬂte Irak iﬂgali... ABD, medyayla birlikte iﬂgal etti Irak’›...
Medya, iﬂgalde, uçak gemileri, tank
birlikleri kadar hatta onlardan daha
fazla rol oynad›... Ülkemizde infazlar, faili meçhuller, kay›plar, katliamlar, 19 Aral›klar burjuva medyayla birlikte ve onun sayesinde bu
kadar pervas›z ve yayg›n gerçekleﬂtirildi... Diri diri yakt›lar, ertesi gün,
tüm ülke, tutsaklar›n birbirini yakt›¤›n› okuyup dinledi bas›n yay›n organlar›ndan.... binlerce faili meçhulde oldu¤u gibi, mesela ölüm
mangalar› Musa Anter’i katlettiler,
ertesi gün tüm burjuva gazeteler ve
televizyonlar "örgüt içi infazdır" diye yazd›lar...
44
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letiﬂimdeki devasa geliﬂmeleri yads›mak mümkün de¤il. Ama mesele ﬂurda:
bu araçlar kimin elinde? Bu araçlara hangi politikalar yön veriyor?
.... ‹letiﬂimdeki bu devasa geliﬂme, sömürücü egemen s›n›flar›n, bu araçlar›, sömürü ve zulüm politikalar›nda daha yayg›n
biçimde kullanmalar›na da beraberinde
getirmiﬂtir.

Bu noktada burjuva medya, esas›nda kendini devletle, düzenle özdeﬂleﬂtiren bir konumdad›r. Devletin halka karﬂ› kararlar›ndan, organizasyonlar›ndan haberdar olmas›na
ra¤men, ony›llarca bunlar› gizledi¤i
defalarca aç›¤a ç›km›ﬂt›r. Susurluk’ta aç›¤a ç›kan gerçeklerin ço¤unun medya taraf›ndan bilindi¤i, veya 19 Aral›k katliam haz›rl›klar›n›n
medyan›n yöneticilerinin ço¤u taraf›ndan önceden bilindi¤i, aç›¤a ç›kmad› m›...
Halka karﬂ› uygulanan terörde,
burjuva medya, ço¤u durumda, “teti¤i çeken”den daha büyük rol oynuyor. Katletmenin koﬂullar›n›
medya haz›rl›yor çünkü. Katlettikten sonra da aklama görevini de
medya üstleniyor. Oligarﬂik devletle, oligarﬂinin medyas›n›n halka
karﬂ› savaﬂtaki iliﬂkisini ve iﬂbirli¤ini bu anlamda ﬂöyle özetleyebiliriz:
Medya hedef gösterir, devlet sald›r›r, devlet sald›r›r, medya aklar,
meﬂrulaﬂt›r›r...
Dolay›s›yla, yukar›da anlat›lan
tüm bu genel do¤rular›n ötesinde,
politik olarak ç›plak gerçek ﬂudur:
Halk› yanl›ﬂ yönlendirenler, halka
gerçekleri göstermeyenler, halka
karﬂ› iﬂlenen suçlara da ortakt›rlar.
Bu suçlar ve onlar›n sömürü ve zulmün sürdürülmesi aç›s›ndan oynad›klar› bu rol, gazetedir, gazetecidir
diye masum ve mazur görülemeyece¤i gibi, onlar› okurken, seyrederken, onlar›n gazetecilik yapmad›¤›n› hiç akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.

Kemal: Sevgili okurlar›m›z,
Mazlum’un bu toparlamas› ve uyar›lar›yla sohbetimizi noktal›yoruz.
ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Devletin
mezar
korkusu sürüyor. 1994
y›l›nda Emirgan Deresi’nde ç›kan çat›ﬂmada
yaﬂam›n› yitiren 13 DHKC
gerillas› için yap›lan mezarlar›n kapa¤› söküldü.
Dersim Temel Haklar yöneticileri Evin Timtik ve Murat Kaymaz ile okurumuz Sinan Y›ld›r›m, Emirgan ﬂehitleri için yap›lan anmaya kat›lmalar› gerekçe gösterilerek “Örgütü övücü propaganda yapt›klar›” iddias›yla tutuklanm›ﬂlard›. Ovac›k Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan yürütülen soruﬂturma
gerekçe gösterilerek, üzerinde 13 gerillan›n resimleri ile
‘Öldüler Yenilmediler’ yaz›s› yeralan mezar kapa¤›
Ovac›k polisi taraf›ndan söküldü. Halen mezar›n Ovac›k Adliyesi emanetinde bulundu¤u bildirildi.
Daha önce de Çemiﬂgezek ve Pertek’de DHKP-C
gerillalar›n›n mezarlar› hakk›nda davalar aç›lm›ﬂ ve mezar yap›m›nda çal›ﬂan iﬂçiler ve aileler tutuklanm›ﬂt›.
Beraatle sonuçlanan davada “Öldüler Yenilmediler” yaz›s›n›n suç olmad›¤› karar› verilmiﬂti. Pertek Asli Mezarl›¤›’nda bulunan DHKP-C gerillas› Ali Özbak›r’›n
mezar› da ayn› ﬂekilde sökülmüﬂ ve beraat karar› sonras› ailesine iade edilmiﬂ, ancak keyfi ﬂekilde polis taraf›ndan tahrip etmiﬂti. Keza Dersim’de bulunan MKP ge-

rillalar›na ait mezarlar da ayn› ﬂekilde k›r›lm›ﬂt›.
Mezarlara yönelik sald›r›lar Dersim HÖC taraf›ndan
17 Kas›m’da Sanat Soka¤›’nda protesto edildi. Aç›klamay› yapan Zeynep Karademir, mezarlara yönelik sald›r›lar› acizlik olarak niteleyerek, Dersim'de halka yönelik
bask›lar›n, sald›r›lar›n, keyfi tutuklamalar›n, gözalt›lar›n
yan›s›ra daha önce oldu¤u gibi mezarlara yönelik sald›r›lar›n da devam etti¤ini kaydetti.
Daha önce aç›lan davalarda verilen sözkonusu yaz›lar›n suç oluﬂturmad›¤› kararlar›n› hat›rlatan Karademir,
“Ovac›k Savc›l›¤› keyfi bir ﬂekilde mezar kapa¤› söktürmektedir. Mezarl›klar Kanunu’nda ‘mezarl›klar hiçbir
suretle tahrip edilemez’ denilmektedir. ‹nsanlar›n kendi
gelenek ve inançlar› çerçevesinde mezar yapt›rmalar›n›n suç say›ld›¤› bir ülkede ne demokrasiden ne de
inançlara sayg›dan söz edilemez” dedi.
Mezarlara sald›r›n›n kafa koparmaktan, cesetleri
panzerlerin arkas›na ba¤lay›p sürüklemekten bir fark›n›n olmad›¤›n› dile getiren Karademir, “bu zihniyet halk› düﬂman görmektedir. Mezarlar›m›za, ölülerimize karﬂ› sayg›s›zca olan böylesi uygulamalara karﬂ› sessiz kalmayacak, mezarlar›m›za, ölülerimize sahip ç›kaca¤›z"
diye konuﬂtu. “Mezarlara Sald›r› Acizliktir" pankart›n›n
aç›ld›¤› ve ESP’nin de destek verdi¤i aç›klamada, "Ölülerimizden Bile Korkuyorlar" dövizleri taﬂ›nd›.

Faﬂizmin
mezar
korkusu

‘Demokratikleﬂme ve Sendikalar’ Paneli
E¤itim-Sen Ankara 1 No’lu ﬁube Program Kurultay› Çal›ﬂma Komisyonu’nca düzenlenen “Türkiye’nin Demokratikleﬂme Sorunlar›
ve Sendikalar” paneli 18 Kas›m’da
TAKSAV’da gerçekleﬂti.
‹lk bölümde siyasi parti temsilcileri demokratikleﬂme sorununa
bak›ﬂlar›n› anlat›rken, ikinci bölümünde, Prof. Dr. Mehmet Bekaro¤lu, Yazar Orhan Miro¤lu, HÖC
Temsilcisi ﬁadi Naci Özpolat konuﬂmac› olarak yerald›lar.
Bekaro¤lu, “Kürt sorununda
muhatap olmad›¤›n›” kaydederken, Miro¤lu ise, “Kürt sorununun
AB ile k›smen çözülece¤ini” söyledi. ﬁadi Özpolat da, emperyalistlerin hiçbir sorunu çözemedi¤ini ve çözemeyece¤ini söyleyerek
baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, “Kürt
sorununun dil sorunu çerçevesinde tart›ﬂ›lmas›nda”, ABD-AB’nin
büyük pay› oldu¤unu kaydetti. Kürt hareketinin sosyalizmden
sapmas›n›n da ABD ve AB’yi çözüm görmenin sonucunda ortaya

ç›kt›¤›n› ifade eden Özpolat, F Tipleri konusunda da emperyalistlerin
“çözüm” de¤il, destek gücü olduklar›n› hat›rlatt›.
Panelin soru-cevap bölümünde de Kürt sorunu üzerinde tart›ﬂmalar yaﬂand›. Özpolat’a sorulan,
‘Kürt sorununda Türk devrimci hareketlerinin tutumu nedir? Bunu
aç›kça ifade edebiliyorlar m›?’ sorusu üzerine Özpolat ﬂunlar› söyledi: “Bizim tavr›m›z nettir. ‘Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’na inan›r›z, çözümü bu ﬂekilde
görürüz. Ama bizim arkadaﬂlar›m›z bunlar› söyledikleri için sald›r›ya u¤rad›, kurumlar›m›z bas›ld›”.
Özpolat’›n yaﬂanan ve herkesin bildi¤i gerçekleri anlatmas›ndan rahats›z olanlar, konuﬂman›n
bu yerinde müdahalede bulundular. Yazar Miro¤lu ve salondaki
Kürt milliyetçilerinin müdahaleleri
ve Miro¤lu’nun “iﬂim var” diyerek
salonu terk etmeye çal›ﬂmas› karﬂ›s›nda, toplant›y› yöneten Mehmet To¤an, paneli sonland›rd›.
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Malatya Polisinin
Ajanlaﬂt›rma Faaliyeti
Malatya Temel Haklar’› s›k s›k
ziyaret eden Hasan Utuﬂ’a polisin
iﬂbirli¤i teklifinde bulundu¤u bildirildi. Konuya iliﬂkin 18 Kas›m’da Temel Haklar binas›nda yap›lan
bas›n toplant›s›nda, bu yöntemlerle
haklar ve özgürlükler mücadelesinin yokedilemeyece¤i ifade edildi.
Derne¤in, yasal, demokratik bir
kurum oldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada, olaya iliﬂkin ﬂu bilgi verildi:
“Hasan Utuﬂ derne¤imize gelip-giden biridir. 16 Kas›m günü
saat 13.30’da bir iﬂ görüﬂmesinden ç›kt›ktan sonra sivil polisler
taraf›ndan durdurulup iﬂbirlikçilik
teklif edilmiﬂtir. ‘Maddi ve manevi
destek yapar›z, senin buna ihtiyac›n vard›r’ denilmiﬂtir. ‘O dernekten da¤a adam gönderiliyor biz
bunu engellemeye çal›ﬂ›yoruz’ denilerek, derne¤imize yönelik bir
komplo ortam› yaratmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.”

yurtd›ﬂ›
Belçika Adalet Bakan›’n›n
Evinin Önünde Protesto

Bahar Kimyongür’ün eﬂi, “Evet art›k bu ülkede
siyasi tutsaklar var.” diye baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda,
Bruges’te uygulanan tecrite iliﬂkin bilgiler verdi.
Musa Aﬂo¤lu ve ﬁükriye Akar’›n 30 Ekim’den bu
yana açl›k grevinde bulunduklar› bilgisi de verilen
eylemde ﬂunlar kaydedildi: “Günün 23 saatini hücrede
geçiriyorlar, sadece 1 saatlik tek kiﬂilik bir alana ç›kma
izinleri bulunuyor. 2 ayd›r ise uyumalar› engelleniyor.
Mahkemeye transferlerinde ise tutsaklara çift kelepçe
ile 10,5 kiloluk yelek geçiriliyor, ayaklar›na kelepçe tak›l›yor. 3 kez soyunarak, aﬂa¤›lay›c› ﬂekilde aran›yorlar.
Tecridin derhal kald›r›lmas›n›, ›ﬂ›k iﬂkencesinin durdurulmas›n› istiyoruz. Bunu yapabilecek kiﬂi Adalet Bakan› Onkelinx’dir”.
Musa Aﬂo¤lu’nun babas› Fikri Aﬂo¤lu’nun da 9 ayd›r söz ald›¤› ve aç›k ziyaret yasa¤› nedeniyle o¤luna
halen bir kez dahi dokunamad›¤›n› dile getirdi¤i eylemin sonunda, Adalet Bakan›’n›n posta kutusuna, içinde
bir göz band› bulunan zarf b›rak›ld›. Band›n, tutsaklara
geceleri hücre ›ﬂ›¤›n›n aç›k b›rak›lmas›yla, alay edercesine uyumalar› için göz band› verilmesi nedeniyle b›rak›ld›¤› ifade edildi.
Ço¤u Belçikal› 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem, bakan
Onkelinx’in evinin kap›s›na tutsaklar›n foto¤raflar›
bulunan afiﬂlerin yap›ﬂt›r›lmas›yla sona erdi.

Faﬂizmle iﬂbirli¤i yaparak, devrimcilerin ifade ve örgütlenme özgürlü¤üne, anti-faﬂist mücadelesine karﬂ›
sald›r›ya geçen Belçika devleti, kendi ilerici demokratik
kamuoyu, bilim insanlar› ve hukukçular› taraf›ndan sorgulan›yor. Yeni “anti-terör” yasas›n›n ne tür sonuçlar
do¤urabilece¤ini gören Belçikal› demokratlar, DHKC
Davas› nezdindeki faaliyetleri ve Belçika hapishanelerindeki tecrit uygulamalar›na karﬂ› mücadeleleri ile,
AB’nin baﬂkentinde, “demokrasi mücadelesi” veriyorlar ayn› zamanda.
Çok say›da üniversite ö¤retim görevlisinin yer ald›¤›
‹fade ve Örgütlenmeye Özgürlük Komitesi’nin (CLEA)
organizasyonu ile her Cumartesi, Brüksel’in merkezi
meydanlar›ndan birinde gösteriler düzenlenirken, tecrit
uygulamalar›, do¤rudan sorumlusu olan Adalet Bakan›’n›n evinin önünde protesto edildi.

Bakan›n Evinin Önünde Iﬂ›kl› Eylem
Belçika’da
karara
ba¤lanan DHKC Davas›’n›n tutsaklar›na karﬂ›
uygulanan tecrit ve özel
yöntemler, Adalet Bakan›’n›n evinin önünde
protesto edildi. 17 Kas›m günü saat 18.00’de
CLEA taraf›ndan düzenlenen eylem için meydanda toplanan 150 kiﬂi, Belçika Adalet Bakan›’n›n evine do¤ru yürüdü.
Evin önünde ilk olarak CLEA sözcüsü Daniel Flinker söz ald›. Flinker, özgürlükler üzerinde terör yasalar›n›n oluﬂturdu¤u tehlikeleri dile getirdi ve davan›n baﬂlad›¤› dönemden bu yana Adalet Bakan›'n›n bu konuda
önemli rol oynad›¤›n› ifade etti. Flinker, Bahar Kimyongür’ün Hollanda’da tutuklanarak Türkiye’ye iadesi için
devlet nezdinde gizli bir toplant› düzenleyenin ve ﬂimdi
de Bruges Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Musa
Aﬂo¤lu, ﬁükriye Akar ve Kaya Saz’a yönelik a¤›r tecrit
emri verenin de Bakan Onkelinx oldu¤unu belirtti. Flinker, “Mahkeme kararlar›na karﬂ›n, özel uygulamalar›
sürdüren hapishane idaresi tam bir illegalite çerçevesinde hareket ediyor” diye konuﬂtu.

Her Cumartesi Eylem
DHKC davas› tutsaklar›na yönelik tecrit uyulamas›,
18 Kas›m günü de Brüksel’in merkezinde bulunan Bourse Meydan›’nda protesto edildi. Her cumartesi yap›lan eyleme bu hafta 80 kiﬂi kat›ld›. Fikri Aﬂo¤lu’nun o¤lunun durumuna iliﬂkin bilgi verdi¤i eylemde, Bahar
Kimyongür’ün büyük bir resmi aç›ld›.

Adalet Bakan›’na Aç›k Mektup
Bu arada, tutsaklara yönelik tecrite iliﬂkin, Siyaset
Bilimci Benjamin Denis’nin Adalet Bakan› Onkelinx’e
seslendi¤i bir aç›k mektup yazarak imza toplad›¤› ö¤renildi. Tecritin kalkmas›, ›ﬂ›k iﬂkencesinin son bulmas›
için tan›nm›ﬂ kiﬂi ve kurumlar›n imzalar›n›n bulundu¤u
bu mektubu bizzat iletmeyi planlayan Denis’in, ilk hafta içinde ço¤unlu¤u profesörlerden olmak üzere,
130’dan fazla imza toplad›¤› kaydedildi.

Tecrit Senatoya Taﬂ›nd›
DHKC Davas› tutsaklar›na yönelik tecritin dile getirildi¤i yerlerden biri de, Belçika Senatosu oldu. Musa
Aﬂo¤lu, ﬁükriye Akar ve Kaya Saz’›n durumunu gündeme getiren, Yeﬂiller Partisi Senatörü Josy Dubie, 16 Kas›m günü, Adalet Bakan›’na cevaplamas› için bir soru
önergesi verdi.
Önergede, Aral›k 2003’te ç›kar›lan anti-terör yasas›na dayan›larak yarg›lanan kiﬂilerin anlat›mlar›na ve

Iﬂ›k iﬂkencesi emri veren bakan›n›n evine
spot ›ﬂ›klar›... Ard›ndan Bruges Hapishanesi’ndeki
tutsaklara 2 ayd›r uygulanan ›ﬂ›k iﬂkencesini protesto etmek amac›yla iki spot ›ﬂ›k Bakan›’n›n evine yöneltildi.
Eylem nedeniyle o gün evini terk eden Adalet Bakan›’n›n eylemi izlemek üzere bakanl›k bürokrat› Marc
Monin’i görevlendirdi¤i görüldü.
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not düﬂüyoruz

Uluslararas› Cezaevi Gözlem Evi (O‹P), ‹nsan Haklar›
Birli¤i (LDH)’n›n aç›klamalar›na at›flar yap›ld›.
”Bu anlat›mlar ve aç›klamalar endiﬂe verici. Günün
23 saatini hücrelerinde ve 1 saatini tek baﬂlar›na havaland›rmada geçirdikleri ortaya ç›k›yor. Aileleri d›ﬂ›nda
hiçbir ziyarete izin verilmedi¤i ve baz› uygulamalarla
uyumalar›n›n engellendi¤i aktar›l›yor” diye konuﬂan
Josy Dubie, ﬂöyle devam etti: “‹nsanlar›n, ‘terörist’
olarak nitelendirilen faaliyetler nedeniyle çok a¤›r ceza
almalar›, ikinci bir cezaya yol aç›yor anlaﬂ›lan. Bu a¤›r
tutsakl›k koﬂullar› ikinci bir ceza oluﬂturuyor. Bu ﬂekilde tutsaklar hapishane idaresinin ve siyasi iktidar›n
keyfi uygulamalar›na maruz kal›yorlar.”
Senatörün önergesinde ise, özellikle mahkeme karar›na ra¤men tecritin sürdürülmesi soruldu.
Dubie’nin sorular›n› cevaplayan, Adalet Bakan› Laurette Onkelinx, “Uygulamalar›n, kiﬂinin durumuna
ba¤l› olarak, ziyaretler, mektuplar ve gözetim aç›s›ndan
de¤iﬂebilce¤ini” belirterek, bir anlamda keyfi uygulamalar› savundu.
Dokuz ayd›r mahkeme kararlar›na karﬂ›n uygulanan
bir tecrit olmas›na karﬂ›n, kamuoyu tepkileri karﬂ›s›nda
s›k›ﬂan Adalet Bakan›, uygumalar›n ilkelere uygun olmas› aç›s›ndan bugünlerde bürokratlar› ile toplant›lar
yapaca¤›n› kaydetti ve sonuçlar›n› senatör Dubie’ye iletece¤ini bildirdi.
Senatör Dubie’nin sorular›n› cevaplamak yerine genellemeler yapan Bakan, senatörün sorular›ndan kurtulamad›. Dubie bir kez daha mahkeme kararlar›n› hat›rlatt›. Bunun üzerine Onkelinx, “Zaman zaman verilen
bir mahkeme karar›n›n üzerine de¤iﬂimler oluyor” dedi.
Bakan ilginç bir ﬂekilde, kendisinin mahkeme karar›n›n
olmas›na karﬂ›n de¤iﬂimin uygulanmad›¤› bir durumdan
haberdar olmad›¤›n› iddia etti.

✔ Milletvekili Maaﬂlar›na Zam!
‹ﬂçiye, memura, emekliye, dula, yetime geldi¤inde
“halk›n paras›n› size mi verece¤iz” diyerek ç›k›ﬂan ve
komik zamlarla avutmaya çal›ﬂan iktidar, yine “kendine müslümanl›k” yapt›. ‹ﬂçinin, memurun, köylünün hakk›n› kendi maaﬂlar›na zam olarak yans›t›p,
tüyü bitmemiﬂ yetimin hakk›n› biraz daha fazla yemeye karar verdiler.
Kendi maaﬂlar›n› kendileri belirleyen milletvekilleri,
yüzde 10’a yak›n zam yapt›lar. Buna göre, 2007'de
Cumhurbaﬂkan›na yüzde 11,9, Baﬂbakan'a yüzde
9,5, milletvekillerine yüzde 9,3 oran›nda zam yap›lacak.

✔ MHP’ye ‹srail Paras›
Geçen hafta dergimizde, Ecevit’in arﬂivinde ç›kan,
kontrgerilla devletine iliﬂkin kimi belgelere yer vermiﬂtik. Belgeler yay›nlanmaya devam ediliyor.
‹ﬂte bunlardan biri de, 6 A¤ustos 1980 tarihli bir istihbarat raporu. Bu rapora göre; ‹srail MHP'ye y›lda 3
milyon dolar yard›mda bulunuyor ve MHP'li militanlara ‹srail'de kontrgerilla e¤itimi veriliyor.
ﬁaﬂ›rt›c› de¤il! ‹srail ile Türkiye oligarﬂisinin iliﬂkisi malum. Susurlukçular’›n ‹srail silahlar›yla donat›ld›¤› ülkenin faﬂist çetelerinin de kontra e¤itimini siyonistlerden almas› do¤ald›r.

✔ Milliyetçilik Yar›ﬂ›
AKP, MHP, CHP, DSP, DYP baﬂta olmak üzere, burjuva düzen partileri aras›nda bir milliyetçilik yar›ﬂ›d›r
gidiyor. Kimi zaman AB üzerinden, kimi zaman PKK
üzerinde k›z›ﬂt›r›lan bu yar›ﬂta, “ulusalc›l›k” maskesi
alt›nda gerici ittifaklar›n tohumlar› da at›l›yor.
Milliyetçilik yar›ﬂ›n›n en keskin ﬂekilde AKP ile MHP
aras›nda yaﬂand›¤› bilinmektedir. Biri koalisyon iktidar›nda, öteki de bugün iﬂbirlikçi kararlara imza att›klar›n› unutturup “en milliyetçi biziz” nutuklar› at›yorlar. Bu yar›ﬂa düzen “solu”ndan kat›lan ise CHP.
Sa¤c›laﬂmada koﬂar ad›m giden Baykal’›n CHP’si,
bu kez de MHP’ye göz k›rpmaya baﬂlad›. Devlet
Bahçeli’nin kongre konuﬂmas›na, Deniz Baykal taraf›ndan yap›lan övgüler, önümüzdeki süreçte olas›
gerici ittifaklar›n ›s›t›ld›¤›n› da gösteriyor. Farks›zlaﬂt›kça birbirlerine yaklaﬂmalar› do¤al.

Belçika’da iﬂçi k›y›m›
Belçika'n›n Vorst ﬂehrinde bulunan Volkswagen fabrikas›nda
Golf'ün üretiminin durdurulmas› üzerine, 4 bine yak›n iﬂçinin soka¤a at›lmas› gündemde. Belli bir süre içinde fabrikan›n tamam›n›n kapat›laca¤›n› düﬂünen sendikalar ve iﬂçiler, fabrikan›n giriﬂ ç›k›ﬂlar›n›
tutarak direniﬂe geçtiler. Geçen hafta sonundan itibaren grevde olan
iﬂçiler, ateﬂler yakarak fabrika önünde bekliyorlar. Belçika bayra¤›n› da yakan iﬂçiler, sivil polis oldu¤u san›lan iki kiﬂiyi de, yaka paça
fabrikadan att›lar.
VW Golf'ün yeni yap›lanmas›na göre, Almanya’daki iki fabrikadan da 2009’a kadar 20 bin iﬂçinin soka¤a at›lmas› planlan›yor. Patronlar›n “zorunluluk, tasarruf” gibi yalanlarla gerekçelendirilen bu karar, elbette daha
fazla kâr için. Nitekim, Volkswagen’in amac›n›n 2004’te 1,1 milyar euro olan kâr›n›
2008'e kadar 5,1 milyara ç›kartmay› hedefledi¤i bas›nda yeralan bilgiler aras›nda.

✔ ‘Ulusalc›’ ﬁarlatanlar›n Fiyaskosu
Vatansever Kuvvetler Güçbirli¤i isimli ﬂaibeli, ﬂovenist
grup, Diyarbak›r’daki ﬂubelerinin aç›l›ﬂ› ve bayrak yürüyüﬂüne “100 bin kiﬂi gelece¤ini” ilan etmiﬂlerdi.
Yürüyüﬂ yap›ld›, sadece 100 kadar korucu kat›ld›.
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Beyrut’ta Direniﬂ Konferans›
Lübnan Komünist Partisi (LKP),
Hizbullah, Ulusal Birlik Cephesi ve
Ulusal Halk Hareketi’nin öncülü¤ünde düzenlenen “Lübnan Direniﬂine
Destek Konferans›”, 16-19 Kas›m’da
Beyrut’ta yap›ld›.
Konferans kapsam›nda yap›lan
çal›ﬂmalarda, Lübnan direniﬂinin
dersleri, bölgede ‹srail ve Amerikan
sald›rganl›¤›na karﬂ› ortak mücadelenin olanaklar›, araçlar› ele al›nd›.
Türkiye’den Halklar›n Ortado¤u Projesi Koordinasyonu delegasyonunun
da yerald›¤› konferansa bölge ülkelerinin yan›s›ra, Avrupa, Afrika ve Asya’dan da geniﬂ kat›l›m oldu.
400’den fazla delege, atölye çal›ﬂmalar›nda emperyalist sald›rganl›¤› ve
direniﬂi tart›ﬂt›lar.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin de yerald›¤› konferansta çok
say›da ülkeden delege sözalarak konuﬂtu.
Enternasyonalist dayan›ﬂmaya ve
direniﬂi yaymaya duyulan ihtiyac›n
özellikle alt› çizilen konuﬂmalarda,
farkl›l›klar› derinleﬂtirmemek gerekti¤i kaydedildi ve “Bu çeliﬂkileri öncelikli sorun olarak önümüze koymayal›m, öncelikli sorunumuz emperyalizmin politikalar›d›r ve halklar›n direniﬂidir, direniﬂ etraf›nda birleﬂmeliyiz.” denildi.
Farkl› ülkeler ve siyasal çizgilerden delegelerin tümü, Lübnan direniﬂini selamlayarak deste¤ini ifade
ederken, silahl› direniﬂi desteklemek
için enternasyonalist bir a¤ yaratma
önerileri getirildi.
Ürdün delegasyonundan Dr.Hisam Bustani, savaﬂ karﬂ›t› bir cephe
yaratman›n önemine dikkat çekti¤i
konuﬂmas›nda, “AB'nin finanse etti¤i
hiçbir ﬂeyi kabul etmemek gerekir.
Emperyalizme karﬂ› silahl› mücadelenin meﬂrulu¤u her yerde savunulmal›d›r.” dedi. Hindistan Komünist
Partisi temsilcisi, Amerikan emperyalizmine karﬂ› mücadeleye dikkat
çekerken, iﬂgal karﬂ›t› eylemler düzenleyen Savaﬂ› Durdurun Koalisyonu delegesi, emperyalistlerin yenilgisini devam ettirmek için, Avrupa

halklar› ile Arap ve ‹slam dünyas›n›n
iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesine de¤indi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen delegenin konuﬂmas›
ise, emperyalizmin “demokrasi” dayatmas›n›n eleﬂtirisi odakl›yd›. Ülkesinde 4 milyon insan›n savaﬂta öldü¤ünü söyleyen delege, Avrupal› delegelerin Avrupa emperyalizminden
sözetmemelerini eleﬂtirdi.
HÖC Temsilcisi ise, Lübnan direniﬂini selamlayarak ve direniﬂ ﬂehitlerinin önünde sayg›yla e¤ildi¤ini belirterek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, direniﬂ ve emperyalistlerin amac› hakk›nda delegasyonun benzer düﬂünceler taﬂ›mas›n›n önemli bir ortakl›k oldu¤unu kaydetti. Savaﬂ esirlerinin
durumuna dikkat çeken ve yarat›lmas› tart›ﬂ›lan direniﬂ cephesinin “Arap”
co¤rafyas› ile s›n›rlanmas› düﬂüncesini eleﬂtiren HÖC, “Emperyalizme
karﬂ› dünya genelinde anti-emperyalist bir cephe yaratmal›y›z” diye konuﬂtu. Emperyalizme karﬂ› yürütülen
silahl›-silahs›z tüm direniﬂlerin meﬂru ve hakl› oldu¤unun aç›kça savunulmas› gerekti¤ini BM “Bar›ﬂ gücü”nün özünde iﬂgal gücü oldu¤unu,
bölgede Lübnan halk›n›n de¤il, emperyalizmin ç›karlar›n› korumak için
bulundu¤unu ifade eden ve çeﬂitli somut öneriler ortaya koyan HÖC
Temsilcisi’nin d›ﬂ›nda, Türkiye’den
HOP ad›na bir kiﬂi direniﬂi destekleyen bir konuﬂma yapt›. Ayr›ca, ESP,
SDP ve EMEP ad›na konuﬂmalar yap›ld›.
Temel olarak beﬂ ana baﬂl›kta yap›lan atölye çal›ﬂmalar› da, ilk gün
baﬂlad›. Bu konular ﬂu ﬂekildeydi:
“Strateji: Direniﬂ Formlar›”, “Uluslararas› Hukuk”, “Medya”, “Arap Birli¤i” ve “Yeniden ‹nﬂa”.
“Medya” konulu atölye çal›ﬂmas›
ayn› gün yap›lan toplant›lardand›.
Çal›ﬂmaya, birçok ülkeden gazeteciler ve toplum örgütleri temsilcileri
kat›ld›. ‹lk olarak, “Bizler komünistiz
ve birçok farkl› yerden geldik” diye
sözlerine baﬂlayan, Hindistanl› gazeteci Sema Mustafa bir konuﬂma yapt›. Mustafa özetle, emperyalist medyaya karﬂ› nas›l mücadele edilebile48
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ce¤inin tart›ﬂ›lmas› ve çözüm bulunmas› üzerinde durdu. Ortak bir Web
sitesi öneren Mustafa’n›n ard›ndan,
Suriye Komünist Partisi Temsilcisi,
Alnaur Kandoua sözald›. Bat› medyas›n›n Arap co¤rafyas› ile ilgili bütün haberlerinin yalan oldu¤unu söyleyen Kandoua, “özgür bir direniﬂ
medyas› oluﬂturmal›y›z” diye konuﬂtu. ‹talya ve Yunanistan delegeleri
de, Lübnan ve Filistin direniﬂleri ile
ilgili gerçekleri özellikle Avrupa kamuoyuna aktarman›n araçlar› üzerinde durdular. 50 delegasyonun kat›ld›¤› medya atölyesinde, son olarak
Hizbullah’›n TV’si olarak bilinen Al
Manar TV’den Leyla Mazbuti sözald›. Mazbuti, direniﬂte medyan›n oynad›¤› rolü somut olarak ortaya koydu ve delegasyona Hizbullah’a iliﬂkin bilgiler aktard›.
Konferans›n ikinci günü, çeﬂitli
konularda çal›ﬂma atölyelerinin faaliyetleri devam ederken, Arap Birli¤i
Toplant›s›, daha çok, Arap direniﬂçilerinin birli¤i odakl› gerçekleﬂti. Direniﬂ güçlerinin birli¤ine dikkat çeken Irak ve Filistin delegeleri, mezhep çat›ﬂmas› tehlikesine karﬂ› uyar›c› konuﬂtular.

Direniﬂe Destek
Konferansta yap›lan konuﬂmalar,
atölye çal›ﬂmalar› sonucunda ortaya
ç›kan sonuç deklerasyonu, kat›l›mc›lara 19 Kas›m’da da¤›t›ld›.
Taslak sonuç bildirgesinde, halklar›n emperyalizme karﬂ› direnme
hakk›na vurgu yap›l›rken, “‹srail'e
karﬂ› kazan›lan zafer ve kurtuluﬂ mücadelesi için 12 Temmuz’un Uluslararas› Direniﬂ Günü olarak kabul
edildi¤i” kaydediliyor. Kat›l›mc›lar›n, ‹srail sald›r›lar›na ve Amerikan
tehditlerine karﬂ› mücadele etmesi
gerekti¤i ve koordinasyonun meka-

nizmalar›n› yaratmas› gerekti¤i kaydedilen bildirgede, “Tüm ak›mlar
gruplarla ‹slamc› olsun solcu olsun
ba¤lar› geliﬂtirmek önemlidir. Entelektüel bir görüﬂ geliﬂtirilmelidir”
deniliyor.
Emperyalist politikalar›n›n teﬂhirine vurgu yap›l›rken, direniﬂ güçlerini birleﬂmeye ça¤›rman›n alt› çizilen
bildirge, Irak, Lübnan ve Filistin direniﬂlerinin desteklenmesi gerekti¤ini kaydediyor.
Konferansta yeralan tüm örgüt ve
kiﬂilerle iliﬂkide olacak bir komitenin
de kurulmas›na karar verilen konferansta, “Lübnan’›n yeniden inﬂas›na
destek amac›yla uluslararas› bir giriﬂim baﬂlat›lmas›” da karar alt›na al›nan noktalardand›.

Ortado¤u özgür olana
kadar direnece¤iz
Kat›l›mc›lar, gezi organizasyonu
ile, ‹srail sald›r›lar›n›n ve direniﬂin
yaﬂand›¤› Güney’de de direniﬂ havas›n› gözlemleme olana¤› buldular.
Hizbullah bayraklar› ve Nasrallah resimlerinin yayg›n olarak görüldü¤ü
Güney Lübnan evleri y›k›lsa da ruhu
dimdik ayaktayd›. Emperyalist medyan›n ›srarla gizledi¤i bir baﬂka gerçek ise, komünistlerin silahl› direniﬂ
içinde olduklar›yd›. Direniﬂte 12 yoldaﬂlar›n› ﬂehit veren Hizbullah’la
omuz omuza ‹srail sald›r›s›na karﬂ›
çarp›ﬂan komünistler, Lübnan iç politikas›nda da Hizbullah ve direniﬂe
destek olan kimi H›ristiyan gruplarla
birlikte hareket ediyorlar. Amaç,
ABD ve Avrupa destekli hükümeti
de¤iﬂtirmek, direniﬂin zaferini politik
alana taﬂ›mak.
Beyrut’ta bu siyasi atmosferin
hakimiyeti görülürken, delegelere
hitaben bir konuﬂma yapan, Hizbullah'›n Güney Lübnan Sorumlusu Nebil Kavuk da hükümetin bu niteli¤ini
hat›rlatt›ktan sonra ﬂöyle diyordu:
“Neden bizim ülkemiz Bush'un projelerini desteklesin? Amerika bu bölgede zay›flad›. Tüm gücümüzle size
söz veriyoruz ki, bu hükümet devam
etmeyecek. Amerika'ya karﬂ› hep
mücadele edece¤iz. Filistin özgür
olana, emperyalistler Ortado¤udan
defolup gidene kadar mücadelemiz
sürecektir

POL‹TEKN‹K D‹REN‹ﬁ‹
33. YILINDA
G-20 Protesto Edildi
Emperyalist devletlerin G–20
Zirvesi, 18-19 Kas›m günlerinde
Avustralya'n›n Melbourne kentinde düzenlendi. Zirvenin ilk günü 2
bin kiﬂi protesto gösterisi düzenledi. Eylemciler, ''‹syan'', ''Devrim'',
''Avustralya-Amerika Irak'tan D›ﬂar› Ç›k'', ''Afganistan'›n Filistin'in
‹ﬂgaline Son'' ﬂeklinde sloganlar att›lar. Yap›lan konuﬂmalarda emperyalist kapitalizmin ekonomi politikalar› eleﬂtirildi. G-20 Zirvesi’ne
alternatif olarak ise 19 Kas›m günü, Melbourne Sosyal Forum’u
toplant›lar› düzenledi.

Obrador Pes Etmiyor
Meksika'da 2 Temmuz'da düzenlenen devlet baﬂkanl›¤› seçimlerini, hileli bir ﬂekilde kaybeden,
“Solcu” Andres Manuel Lopez Obrador, 21 Temmuz’da yüzbinlere
kiﬂinin kat›ld›¤› bir törende, kendisini "meﬂru devlet baﬂkan›" ilan
ederek 12 kiﬂilik gölge kabine kurdu. "Devlet baﬂkan›" olarak yemin
eden Obrador, “Meksikal›lar’›n
haklar›n› koruyaca¤›ma, halk›n refah›n› ve mutlulu¤unu sa¤layaca¤›ma yemin ederim” dedi.

Güney Kore’de Grev
Kore Sendikalar Konfederasyonu’na (KCTU) üye 193 yerel sendikadan 138 bin iﬂçi, 15 Kas›m’da
4 saatlik uyar› grevi yapt›. Grev s›ras›nda ülkenin bütün büyük ﬂehirlerinde kitle gösterileri gerçekleﬂtirilirken, kat›l›m büyük oldu.
Emekçiler; sendikalar üzerindeki bask›lara son verilmesini; kay›t
d›ﬂ› iﬂçilere yönelik yasan›n geri
çekilmesini; Kore-ABD Serbest
Ticaret Anlaﬂmas› görüﬂmelerinin
durdurulmas› ve ‹ﬂ Güvenli¤i ve
‹ﬂçi Sa¤l›¤› Yasas›’n›n köklü bir biçimde iyileﬂtirilmesini istiyorlar.
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“Yunanistan cuntas›n›n y›k›l›ﬂ›n› baﬂlatan Politeknik direniﬂinin
33. y›ldönümünde yine binlerce kiﬂi alanlardayd›. Atina Politeknik
Üniversitesi'nde 3 gün süresince
yap›lan panel, söyleﬂi ve sergilerde
Politeknik direniﬂi ile günümüz direniﬂleri birleﬂtirildi. Yüzlerce kiﬂi
ve kurum bu 3 gün içinde Politeknik direniﬂi ve ﬂehitlerini anma
amaçl›, Politeknik Üniversitesi'nin
bahçesindeki an›ta çelenkler, karanfiller b›rakt›. Yunanistan HÖC
de her y›l oldu¤u gibi bu y›l da an›ta üzerinde "Politeknik Direniﬂi
Mücadelemizde Yaﬂ›yor" yaz›l› çelenk b›rakarak sayg› duruﬂunda bulundu.
3 gün boyunca ölüm orucu direniﬂini anlatan binlerce bildiri da¤›t›ld›, Av.Behiç Aﬂç›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz'›n resimlerinin yerald›¤› afiﬂler as›ld›. Üç
gün boyunca ﬂehir merkezine yerleﬂtirilen megafonlarla direniﬂ mesajlar› okunup direniﬂ türküleri
söylendi. Türkiye’de sürmekte
olan ölüm orucu direniﬂini ve tecriti anlatan Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma Komitesi'nin mesaj› da okundu.
Binlerce insan›n kat›ld›¤› geleneksel yürüyüﬂ öncesi polis yaklaﬂ›k 90 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Günlerdir “olay ç›kacak” yaygaralar› ile
gözalt›lara zemin haz›rlayan polisin sald›r›s› protesto edildi. Onbinlerce kiﬂi anti-emperyalist sloganlar ve pankartlarla Amerikan Elçili¤i'ne do¤ru yürüyüﬂe geçti. Polisin iki noktada kitleye sald›rmas›
yürüyüﬂün kitlesel ve coﬂkulu bir
biçimde tamaml a n mas›na eng e l
o l a mad›.

kültür
2. ÇUKUROVA HALK
KÜLTÜR FEST‹VAL‹
YAPILDI
Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan geçti¤imiz y›l
birincisi düzenlenen Çukurova Halk
Kültür Festivali'nin ikincisi, 18 - 22
Kas›m tarihleri aras›nda yap›ld›.
Beﬂ gün süren festivalin bu y›l ki
temas›, “yozlaﬂt›rma” ile birlikte
“tecrit ve emperyalizmin sald›r›lar›”
oldu. 18 Kas›m günü saat 10.00'da
Kültür Soka¤›'nda yap›lan aç›klama
ile baﬂlayan festivalin aç›l›ﬂ›na, ﬂairler
Hasan Biber ve Ruhan Mavruk ile
müzisyen Ercan Ayd›n kat›ld›.
Adana Temel Haklar Baﬂkan›
ﬁemsettin Kalkan, yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, emperyalizmin ve oligarﬂinin kültürel, siyasi ve ekonomik
sald›r›lar›na de¤inerek, ﬂunlar› kaydetti: “Yozlaﬂmam›z isteniyor. Çürümemiz isteniyor. Bizler bu çürümeye
karﬂ›; kültürümüzü korumak ve gelece¤e taﬂ›mak istiyoruz. Çukurova yöresinin emekçi insanlar›n›n, özünü
yok etmek isteyenlere karﬂ›; s›ca¤›,
pamu¤u, portakal›, kebab›, ﬂalgam›,
ﬂ›rdan›, kabaday›s› ve edebiyat› ile bu
memleket bizim diyoruz.”
Ortado¤u’daki emperyalist, siyonist sald›r›lar, F Tiplerinde 122 ölüm
konular›na da konuﬂmas›nda yer veren Kalkan’›n ard›ndan hep birlikte
çekilen halaylarla festival baﬂlat›ld›.
‹lk gün etkinleri aras›nda, Hasan
Biber ve Ruhan Mavruk'un kat›ld›¤›
söyleﬂi ve ﬂiir dinletisi vard›. Kültürümüzün yozlaﬂt›r›lmas› üzerine yap›lan
söyleﬂide, “emperyalizmin sald›r›lar›n›n sadece bombalarla olmad›¤›, bununla beraber dünya halklar›n›n kendi
kültürlerini de yozlaﬂt›rarak teslim almaya çal›ﬂ›ld›¤›” anlat›ld›.
Akﬂam saatlerinde ise Y›lmaz Güney'in 'Yol' filminin gösterimi sunuldu.

Mahirler, Denizler Burada
Festivalin ikinci günü, Radyo Akdeniz'de Ali Ekber Eren'in ve Ercan

Ayd›n'›n kat›ld›¤› radyo program› ile
baﬂlad›.
Atl›han Müzikhol'de düzenlenen
konserde ise; Adana Gençlik Derne¤i
Müzik Grubu Yorum türküleri ile yerini al›rken, Grup Nidal Arapça türküleri ile sahneye ç›kt›. Ercan Ayd›n’›n direniﬂ türkülerini, direnenler
için söyledi¤i konserde, Burhan Berken Kürtçe türküleri ile salonu coﬂturdu. Son olarak Ali Ekber Eren,
festivalin anlaml› oldu¤unun alt›n›
çizdi¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan devrimci türkülerini dinleyicileriyle birlikte söyledi.
Konserin hemen ard›ndan ise, ﬂair Mehmet Özer, Kültür Soka¤›'nda
sinevizyon eﬂli¤inde ﬂiir dinletisi
sundu. Sinevizyon görüntülerinde
Mahirler, Denizler, ‹brahimler.. direnenler vard›.

Direniﬂ Evi Stand›
Bu y›l›n geçen y›l düzenlenen festivalden fark›, Adana'da bir ölüm
orucu direniﬂçisinin bulunmas›yd›.
Geçen y›l festivalin düzenlenmesine
emek harcayan Gülcan, ﬂimdi ölüme
yürüyordu. Ancak, Kültür Sokak’ta
"Adana Direniﬂ Evi" ad›n› taﬂ›yan
stand ile yine buradayd›. Resimleri,
el ilanlar› ile Adanal›lar’la buluﬂtu.
Festivale gönderdi¤i mesajda da direniﬂin coﬂkusunu taﬂ›d›.
Kültür Sokak’ta, Temel Haklar’›n
yan›s›ra, Adana Gençlik Derne¤i
Stand›, Hasan Bal›kç› Stand›, TAYAD, Mersin Temel Haklar, ﬁakirpaﬂa Temel Haklar ve Yürüyüﬂ standlar›nda, kurumlar tan›t›mlar›n› yapan
broﬂürler, el ürünleri ile Adanal›lar’la
buluﬂtular.

Yozlaﬂt›rma Her Alanda
Festivalin üçüncü gününde, bir tarafta festivalin etkinli¤i sürerken,
TAYAD'l› Aileler'in her Pazartesi
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yapt›¤› oturma eylemi vard›.
Kanal A Televizyonu'nda Adana
Temel Haklar Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan, ﬂair Hasan Biber ve ﬂair Ruhan
Mavruk'un kat›ld›¤›; ‹lkhaber gazetesi
Genel Yay›n Yönetmeni Murat Y›ld›z'›n sundu¤u bir program düzenlendi. Yaklaﬂ›k bir saat süren programda,
"yozlaﬂt›rman›n her alanda yayg›nlaﬂt›r›lmak istendi¤i, edebiyat alan›nda
sanatç› ve ayd›nlar›n yaﬂad›¤› zorluklar" ﬂairler taraf›ndan anlat›l›rken,
ﬁemsettin Kalkan, "yozlaﬂt›rma politikas›na karﬂ› halk›n tek bir çözümünün
örgütlenmek ve mücadele” oldu¤unu
kaydetti.
Üçüncü gün, yönetmenli¤ini Ahmet Uçkan'›n yapt›¤› "Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak" filmi ile
son buldu. Festivalin dördüncü gününde de ﬁener ﬁen ve Meltem Cumbul'un oynad›¤› "Gönül Yaras›" filmi
gösterildi.
Festivalin son günü, Radyo Akdeniz’de; SES Baﬂkan› Mehmet Atmen
ve ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Baﬂkan›
Mehmet B›ld›rc›n'›n kat›ld›¤› programla baﬂlad›. Atmen konuﬂmas›nda
tecrit sorununun t›bbi boyutuna de¤inirken, B›ld›rc›n ise, yozlaﬂt›rman›n
her alanda süren bir politika oldu¤unu
kaydederek, ﬁakirpaﬂa’da baﬂlatt›klar›
kampanya hakk›nda bilgi verdi.
Akﬂam saatlerinde Adana Gençlik
Derne¤i Müzik Grubu'nun Kültür Sokak’taki müzik dinletisi ile 2. Çukurova Halk Kültür Festivali son buldu.
Festivalin geçen y›la oranla daha
canl› bir havada geçti¤i gözlemlenirken, beﬂ gün boyunca Adana halk›n›n
festivali ilgiyle izledi ve Kültür Sokak’ta aç›lan standlar› gezdi.

